Kommunfullmäktige
2021-04-15

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 22 april 2021, kl.
18:00, kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams
Information
Med anledning av den allvarliga smittspridningen i samhället
ska deltagande ske på distans., i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15/§ 165.
Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.
För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt
rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter och
ersättare använder Presidium.
Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda
sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen
anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta
del av sammanträdet via webbsändningen och beakta
Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka
spridning av Covid-19.
För information om allmänhetens frågestund, se slutet av
kungörelsen.
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Mötets öppnande
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Val av protokollsjusterare (protokollet
föreslås justeras 28/4 kl 17:00)

3

Fastställande av närvaro

4

Fastställande av dagordning
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2021/92

7

Tjörns kommuns årsredovisning 2020

2021/67
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Granskning av bokslut och
årsredovisning 2020

2021/116
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Fråga om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnderna 2020
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10 Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds
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2021/64

11 Begäran från Vänsterpartiet att få
möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen

2020/284

12 Redovisning av ej färdigberedda
motioner april 2021

2021/118

13 Upphävande och översyn av
styrdokument

2021/75

14 Svar på motion från Robert Bull (V) fd
(C) om en säkrare trafiksituation för
barn och vuxna vid Häggvallsskolan

2020/304

15 Svar på motion från Alma Sibrian (V)
om byggnation av hyresrätter

2020/209

Anmälningsärenden
16 Revisionsrapport: Grundläggande
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2021/117

17 Anmälan av interpellation från Tanja
Siladji Dahne (MP) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om vårdsamverkan

2021/119

18 Anmälan av interpellation från Martin
Johansson (-) fd (SD) ställd till
socialnämndens ordförande Gun
Alexandersson Malm (L) om en
attraktiv kommun

2021/122

19 Anmälan av interpellation från Martin
Johansson (-) fd (SD) ställd till
kommunstyrelsens ordförande Martin
Johansen (L) om en attraktiv kommun

2021/123

20 Anmälan av motion från Benny Halldin
(S) och Björn Möller (-) fd (M) om
vatten- och avloppsverksamheten på
Tjörn

2021/105

21 Anmälan av motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om blodgivning

2021/120

22 Anmälan av motion från Martin
Johansson (-) fd (SD) om skönhetsråd

2021/121

Välkomna!
Anders G Högmark
(M)
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare
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Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i
samband med behandling av årsredovisning 2020.
Frågestunden kommer att ske i anslutning till ärendet.
-

-

-

Frågorna ska röra årsredovisning 2020
För att kunna hantera så många frågor som möjligt inom
tidsramen är det önskvärt att frågorna är korta och
koncisa.
Lämna in din fråga senast 19 april kl. 12:00, så hinner vi
distribuera frågan till politiker för förberedelse av svar.
Frågor skickas till Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn,
alternativt via mail till kommun@tjorn.se.
Frågestunden sker utan personlig närvaro, kansliet
föredrar inkomna frågor och svaren tillhandahålls av
respektive politiker.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Tuula Visala Karlsson
14 apr 2021 09:49:15 +02:00
Johan Nilsson
Avsäga politiskt uppdrag Fullmäktige

Hej,
Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.
2021-04-14
Tuula Visala Karlsson
Vänsterpartiet
Skickat från min iPad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§66

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) 2020
2021/92
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta
maximalt belopp till resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för
resultatutjämningsreserv som kompletteras till riktlinjerna för
God ekonomisk hushållning. Detta möjliggör en reservering till
resultatutjämningsreserv (RUR). Slutlig disponering av RUR ska
fattas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.
Tjörns kommun har år 2020 ett positivt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Detta innebära att
en reservering motsvarande den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning får göras för år 2020. Detta betyder att 40,755 mkr är det
högsta belopp som kan reserveras till RUR för år 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att
avsätta maximalt belopp till resultatutjämningsreserven (RUR) vid
bokslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

Bo Bertelsen (M) och George Strömbom (C) föreslår att
kommunstyrelsen ska besluta att inte göra någon avsättning till
resultatutjämningsreserven (RUR) vid bokslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rosalie Sanyangs (S)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag.
Nej-röst för Bo Bertelsens (M) och George Strömboms (C) förslag.
Omröstningsresultat
5 Ja röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S).
3 Nej röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C).
3 avstår, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson
(-) fd (SD).
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-31

Dnr 2021/92-042

Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)
2020
Sammanfattning
Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar av ett positivt
resultat i en resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktige har fattat
beslut om riktlinjer för resultatutjämningsreserv som kompletteras till
riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. Detta möjliggör en
reservering till resultatutjämningsreserv (RUR). Slutlig disponering av
RUR ska fattas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Ärendet
Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar av ett positivt
resultat i en resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktige har fattat
beslut om riktlinjer för resultatutjämningsreserv som kompletteras till
riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. Detta möjliggör en
reservering till resultatutjämningsreserv (RUR). Slutlig disponering av
RUR ska fattas av kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.
I riktlinjerna anges förutsättningar och taknivå. Taknivån är 5 procent av
kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. För år 2020 motsvarar 5 procent 49,1
mkr.
Riktlinjen anger att reserveringar av positiva resultat får göras av
balanskravsresultatet i enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som
lagen medger.

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Lagen anger att reservering med högst belopp motsvarande det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser ska gränsen för reservering

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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2021-03-31

Dnr 2020/47-042

istället uppgå till det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent
av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. (Kommunallagen 11 kap §14)
Tjörns kommun har år 2020 ett positivt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Detta innebära att en
reservering motsvarande den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag och kommunalekonomisk
utjämning får göras för år 2020. Detta betyder att 40,7 mkr är det högsta
belopp som kan reserveras till RUR för år 2020.
För att reservera till RUR måste kommunens finansiella mål vara
uppfyllda. För år 2020 är de finansiella målen uppfyllda.
Redovisning av RUR ska göras i årsredovisningens förvaltningsberättelse
kopplat till balanskravsutredningen. Reservering till RUR påverkar inte
kommunens resultat utan sker som en specifikation av kommunens egna
kapital i balansräkningen.
En resultatutjämningsreserv möjliggör en utjämning av intäkter över tid
och ger därigenom bättre förutsättningar för att möta effekterna av
konjunkturvariationer och möjlighet att kunna undvika kortsiktiga
neddragningar.
Då kommunen står inför stora investeringar behöver detta beaktas och en
avvägning göras för att långsiktigt ha en god ekonomi och soliditet. Även
om RUR är en del av eget kapital är det viktigt att tänka på att medlen i
RUR förbrukas när reserven används. Reserveringen innebär inte att
pengar reserveras på särskilt bankkonto utan ett senare ianspråktagande
av reserven innebär en påfrestning på likviditeten.
Såsom framgår ovan har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att
göra en reservering till resultatutjämningsreserv. Förvaltningen bedömer
emellertid att frågan är av sådan politisk karaktär att något förslag till
beslut inte lämnas.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt
berör barn.

Evike Sandor
Tf Kommunchef

Postadress
Tjörns kommun
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Fax
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§67

Tjörns kommuns årsredovisning 2020
2021/67
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2020
2. Godkänna årsredovisning för Vatten- och
avloppsverksamheten 2020
3. Godkänna årsredovisning för Avfallsverksamheten 2020
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun
redovisar ett resultat på +50,7 miljoner kronor. Jämfört med
budget för 2020 är resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor.
Kommunens investeringar var budgeterade till 115,1 miljoner
kronor och utförda investeringar blev 81,9 miljoner kronor.
Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 96 procent är
helt eller delvis uppfyllda.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 62
Samverkan
CSG 2021-03-17
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-10
Tjörns kommuns årsredovisning 2020
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2020
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2020
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
George Strömbom (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§62

Tjörns kommuns årsredovisning 2020
2021/67
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2020
2. Godkänna årsredovisning för Vatten- och
avloppsverksamheten 2020
3. Godkänna årsredovisning för Avfallsverksamheten 2020
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun
redovisar ett resultat på +50,7 miljoner kronor. Jämfört med
budget för 2020 är resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor.
Kommunens investeringar var budgeterade till 115,1 miljoner
kronor och utförda investeringar blev 81,9 miljoner kronor.
Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 96 procent är
helt eller delvis uppfyllda.
Samverkan
CSG 2021-03-17
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-10
Tjörns kommuns årsredovisning 2020
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2020
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2020
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Rosalie Sanyang (S) noterar till protokollet att handlingarna avseende
beslutspunkt 2 och 3 ej varit tillgängliga på förhand.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-10

Dnr 2021/67-

Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande Tjörns kommuns årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att;
1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2020
2. Godkänna årsredovisning för Vatten- och avloppsverksamheten
2020
3. Godkänna årsredovisning för Avfallsverksamheten 2020
Sammanfattning
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet
såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på
+50,7 miljoner kronor. Jämfört med budget för 2020 är
resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor. Kommunens investeringar
var budgeterade till 115,1 miljoner kronor och utförda investeringar
blev 81,9 miljoner kronor.
Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 96 procent är helt
eller delvis uppfyllda.
Samverkan
CSG 2021-03-17
Bilagor
Tjörns kommuns årsredovisning 2020
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2020
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2020
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-10

2 (4)

Dnr 2021/67-

Ärendet
Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +50,7 miljoner kronor.
Det är en resultatförbättring jämfört med 2019 då resultatet blev +7,1
miljoner kronor. Jämfört med budget 2020, där resultatet budgeterades
till +10 miljoner kronor, är det en positiv resultatavvikelse på +40,7
miljoner kronor. Under 2020 påverkades ekonomin kraftigt av
coronapandemin. Verksamhetens nettokostnad ligger betydligt lägre än
budgeterat +34,2 miljoner kronor. Även skatteintäkter och generella
statsbidrag har en positiv avvikelse mot budget med +2,7 miljoner
kronor då de statliga stöd som kommunen fick var större än den
negativa effekten på skatteunderlaget.
Kommunens investeringar var budgeterade till 115,1 miljoner kronor
och utförda investeringar blev 81,9 miljoner kronor. Skattefinansierade
investeringar är utförda med 21,6 miljoner kronor jämfört med en
budget på 46,1 miljoner kronor. Avgiftsfinansierade investeringar
(vatten och avlopp samt renhållning) är utförda med 60,3 miljoner
kronor mot budgeterat 69 miljoner kronor.
Enligt kommunallagen skall kommunen varje år uppfylla det så kallade
balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna
och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under
de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland
annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets
resultat uppfyller balanskravet. Under 2020 hade kommunen en
reavinst på 0,1 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsvinster
räknas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare
år finns inte kvar att täcka. Balanskravsresultatet för 2020 uppgår till
50,6 mkr och därmed är balanskravet för 2020 uppfyllt.
Om beslut fattas kring att införa resultatutjämningsreserv (RUR) och
därmed reservering görs kommer balanskravsresultatet att förändras.
Måluppfyllelse
Inför 2020 beslutade Tjörns politiker om totalt 105 prioriterade mål för
kommunens verksamheter. De prioriterade målen ska, enligt
kommunens styrmodell uppfyllas under innevarande budgetår.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-10

3 (4)

Dnr 2021/67-

Måluppfyllelse totalt inklusive bolagen
Av de totat 105 prioriterade målen är 73 mål, det vill säga 70 procent,
helt eller i hög grad uppfyllda. Endast 8 procent av målen (8 mål) är
inte uppfyllda. Om man tar med även delvis uppfyllda mål hamnar
måluppfyllelsen totalt på 93 procent.
Måluppfyllelse totalt exklusive bolagen
För kommunens nämnder finns det totalt 89 prioriterade mål för 2020.
Av dessa är 75,3 procent helt eller i hög grad uppfyllda. Ytterligare 20,2
procent är delvis uppfyllda, 3,4 procent är inte uppfyllda och 1,1
procent är inte bedömda. 2019 var 97 procent av nämndernas
prioriterade mål helt, i hög grad eller delvis uppfyllda. För 2020 var
denna siffra 96 procent. Detta innebär att nämnderna trots de
påfrestningar som pandemin har inneburit under 2020 ändå har lyckats
uppnå en hög måluppfyllelse.
Ej uppfyllda mål
De mål som inte är uppfyllda är ”Bibehålla andelen förskolelärare i
förskolan”, ”Certifiering Säker och trygg kommun”, ”Skapa
förutsättningar för mötesplats för näringslivet”, ”Införande av digitala
beställningar”, ”Mätning av kundnöjdhet” (två olika mål), ”Mätning av
NHI” och ”Färdigställda bostäder”.
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75
procent av de prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de
finansiella målen är helt uppfyllda.
Kommunens finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till minst 25
procent och årets resultat ska uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten uppgår till 36
procent och årets resultat som andel av skatteintäkter och bidrag är 5,2
procent därmed är de finansiella målen helt uppfyllda. Av de
prioriterade målen är 96 procent helt eller delvis uppfyllda.
God ekonomisk hushållning för år 2020 anses uppfyllt då både de
finansiella målen och verksamhetsmålet är uppfyllt.
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Dnr 2021/67-

Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Årsredovisning 2020
Möjligheternas ö – hela året och för hela livet
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Inledning
Det ekonomiska resultatet
Resultat 2020 i jämförelse med
resultat 2019
Tjörns kommun redovisar ett resultat på
+50,7 miljoner kronor för 2020 jämfört
med ett resultat på +7,1 miljoner kronor
2019. Intäkterna blev 262,2 miljoner
kronor och kostnaderna blev 1 153,0
miljoner kronor 2020.

Resultat 2020 i jämförelse med
budget 2020

Utfallet blev +50,7 miljoner kronor mot
ett budgeterat resultat på +10,0 miljoner
kronor. Under 2020 påverkades ekonomin kraftigt av coronapandemin. Verksamhetens nettokostnad ligger betydligt
lägre än budgeterat +34,2 miljoner
kronor. Även skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv avvikelse
mot budget med +2,7 miljoner kronor då
de statliga stöd som kommunen fick var
större än den negativa effekten på skatteunderlaget.

Jämfört med budget för 2020 är resultatförbättringen +40,7 miljoner kronor.

Resultat – kommunen, mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnad innan avskrivning
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Budget

2019

262,2		270,4
-1 153,0		

Kommunens investeringar budgeterades
till 115,1 miljoner kronor och utförda
investeringar blev 81,9 miljoner kronor.
Utförda skattefinansierade investeringar
Skattefinansierade investeringar är utförda med 21,6 miljoner kronor jämfört med
en budget på 46,1 miljoner kronor.
Utförda avgiftsfinansierade investeringar
Under året har avgiftsfinansierade investeringar utförts med 60,3 miljoner kronor
mot budgeterat 69,0 miljoner kronor.

2018

2017

2016

2015

2014

288,9

316,1

330,5

241,5

214,0

-1 148,6

-1 131,5

-1 114,9

-1 080,2

-953,4

-900,3

-890,8

-925,0

-878,2

-842,6

-798,8

-749,7

-711,9

-686,3

-42,6

-42,0

-40,6

-40,3

-37,1

-36,7

-33,1

-27,2

-933,4

-967,0

-918,8

-882,9

-835,9

-786,4

-745,0

-713,5

Skatteintäkter

866,7

877,9

868,0

832,6

811,3

749.5

713,3

679,8

Generella statsbidrag, utjämning

116,0

102,1

56,7

54,7

50,0

49,1

38,9

50,6

49,3

13,0

5,9

4,4

25,4

12,2

7,2

16,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

4

2020

Investeringar

8,9

6,0

8,6

9,2

7,4

12,0

17,3

14,0

Finansiella kostnader

-7,5

-9,0

-7,4

-5,5

-6,8

-5,4

-5,9

-6,4

Resultat efter finansiella poster

50,7

10,0

7,1

8,1

26,0

18,8

18,6

24,5

Årets resultat

50,7

10,0

7,1

8,1

26,0

18,8

18,6

24,5
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Handlingskraft och lösningsförmåga präglade kommunen
under coronaåret 2020
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L)
kommenterar året som gått.
– Trots en pandemi som har ställt större krav på vår
organisation än någonsin tidigare har vi lyckats klara
äldreomsorg, hemtjänst och skola på nästan samma
sätt som tidigare, säger Martin Johansen (L) kommunstyrelsens ordförande på Tjörn.
– Den handlingskraft och lösningsförmåga som våra
medarbetare visat under året förtjänar all uppskattning och ett stort tack!

Kreativa Tjörnbor
– Medarbetare, föreningar, näringsliv och Tjörnborna
har visat sig från sin mest entreprenöriella och kreativa
sida. Det är många som snabbt ställt om till rådande
situation. Tjörn har fortfarande lägst arbetslöshet i
landet. Besöksnäringen fick ett uppsving med många
besökare till Tjörn trots att många evenemang fick
ställas in.

Pandemin gav ett ekonomiskt överskott

kämpat på för att ta hand om barn och gamla och ge
undervisning och sjukvård trots egen oro. En stor eloge
till dem.

Framtidens skola
Under året kom beslutet om en ny skolstruktur för
framtidens skola på Tjörn. Det blir bland annat två nav
med mellanstadiet och högstadiet samlade på samma
plats. Om än inte i samma byggnad så på samma ort.
Det östra navet koncentreras till Höviksnäs och
diskussioner förs om var det västra navet ska vara.

– Ekonomiskt innebar pandemin ett överskott för kommunen. Det beror på nationella bidrag och på att en hel
del aktiviteter och projekt inte kunnat genomföras.
– Ett överskott som ger oss bättre förutsättningar för
kommande stora investeringar.
– Även på andra sätt är det ekonomiska resultatet för
Tjörns kommun 2020 gott. Samtliga nämnder har klarat sina budgetar och skolan har gjort en stor vändning,
från historiska underskott till ett överskott.

– Även inom vattenförsörjningen gjordes framsteg.
Våra vattentäkter har byggts om för att kunna lagra
och ta tillvara mer vatten. En ny ledning vid Myggenäskorset ska på sikt ta emot vatten från Kungälv
och arbetet med det nya ledningsnätet på östra Tjörn
startade.

Femårskliv i digitalt arbetssätt

Vaccin och en återgång till ett normalt liv

Coronapandemin gjorde att det politiska arbetssättet
tog ett stort kliv framåt med utbildning i digital transformation och digitala nämndmöten och arbetet har
därmed i grunden förändrats. Trösklarna för att delta i
politiskt arbete har i och med det sänkts.
– Acceptansen för digitala möten och arbete på distans
har ökat i landet, på grund av myndigheternas rekommendationer. Det finns stora fördelar med det. Samtidigt får vi inte glömma bort alla de medarbetare som
inte kan arbeta på distans; inom vård och skola. De har

– Jag, som alla andra, hoppas nu av hela mitt hjärta att
vaccinationerna kan ske som planerat och att vi fram i
sommar kanske kan återgå till ett normalt liv igen.
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Vattenförsörjning utvecklas

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
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Befolkning, näringsliv
och Tjörnbornas nöjdhet

Tjörns befolkning
Under 2020 ökade folkmängden i Tjörns
kommun med 131 personer, från 16 016
till 16 147. Ökningen beror på ett positivt
flyttnetto. Det föddes 150 barn under 2020.
Den största förändringen finns bland barn och
unga i åldern 13–15 år. Den största ökningen
har skett i åldrarna 75–84 år som ökade med
82 personer.

I årets medborgarundersökning är det alltfler av
kommunens invånare som rekommenderar Tjörn
som en plats att leva och bo på. De områden där man
tycker att kommunen är bättre än genomsnittet är
trygghet och fritidsmöjligheter.

Tjörns folkmängd
och åldersfördelning

År 2020 var medelåldern i Tjörns kommun
45,9 år vilket är högre än rikets medelålder
som är 41,4 år.
I den senaste befolkningsprognosen beräknas
Tjörns kommuns invånarantal att vara
19 191 år 2035 vilket är en ökning med 3 175
invånare under prognosperioden 2019–2035.
Det innebär en årlig ökning med 199 invånare.
Invånarantalet förväntas öka i alla åldersgrupper men framförallt i åldersgruppen
över 80 år. Fram till 2035 förväntas åldersgruppen 0–18 år öka med 719 personer och
åldersgruppen 80+ år förväntas öka med 951
personer.

Tjörnborna blir nöjdare

Källa: SCB

Ålder
0–5
6–9
10–12
13–15
16–18
19–29
30–39
40–64
65–74
75–84
85–
Summa

2020
1 042
683
543
559
496
1 485
1 703
5 109
2 524
1 506
497
16 147

2019
1 047
673
557
515
486
1 540
1 660
5 110
2 530
1 424
474
16 016

I undersökningen betygssätts också kommunens
olika verksamheter. Betyget kopplat till grundskola,
förskola, vatten och avlopp samt äldreomsorg har
blivit bättre i år jämfört med föregående år. Verksamheter som får högre betyg än genomsnittet i undersökningen är kultur och fritid samt äldreomsorg.
Kommunens invånare är fortfarande inte helt nöjda
med de möjligheter till inflytande och delaktighet
som erbjuds – här ligger kommunens betyg fortfarande lägre än genomsnittsbetyget. Undersökningen finns tillgänglig på kommunens webbplats tjorn.se.

100

Betygsindex 0–100
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Tjörns näringsliv

I december 2020 var arbetslösheten i Tjörns
kommun 3,9 procent (andelen öppet arbetslösa och
personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften) vilket innebär en ökning
med 1 procent jämfört med samma period förra året.
Ungdomar 18–24 år som var öppet arbetslösa och
sökande i program var 6,5 procent vilket är en ökning
med 2,5 procent jämfört med samma period förra
året. Arbetslösheten har ökat i hela landet delvis till
följd av pandemin, covid-19.

2020 var på många sätt ett mycket speciellt år. När
restriktioner kring offentliga och allmänna tillställningar infördes i mars påverkades näringslivet omgående.
Tjörns kommun är en evenemangskommun och när
många av de välbesökta sommarevenemangen ställdes
in spreds en oro bland Tjörns företag inom besöksnäringen inför sommarsäsongen.

I förhållande till riket och Västra Götaland har Tjörn
en betydligt lägre arbetslöshet. Högsta andelen
arbetslösa finns i gruppen män i åldrarna 18–24 år
detta gäller i hela riket och även på Tjörn.
Arbetslöshet december 2020
16–64 år

18–24 år

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Tjörn

3,8 %

3,9 %

3,9 %

5,2 %

7,4 %

6,5 %

Länet

8,1 %

8,4 %

8,3 %

8,7 %

12,3 %

10,7 %

Riket

8,5 %

9,1 %

8,8 %

9,8 %

13,6 %

11,8 %

Män

Totalt

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik

Tjörns kommun genomförde omgående lättnader för
företagen för att bidra till att fler företagare skulle
överleva den ekonomiska kris som följde av pandemin.
Kommunen ställde snabbt om och erbjöd redan under
april månad digitala företagsmöten under det redan
etablerade varumärket Företagsarena Tjörn. Under
sommaren publicerades även Tjörns sommarpodd i samarbete med Lotta Nilsson, Träningskliniken. I podden
intervjuas nio företagare med anknytning till Tjörn som
tidigare genomgått en kris och vänt den till en utveckling och möjlighet. Vid årsskiftet hade strax under 4
000 personer tagit del av poddens innehåll.
Under året har samarbetet med Göteborgsregionens
samtliga 13 kommuner intensifierats i näringslivsfrågor
för att gemensamt kunna erbjuda företagen en utökad
service. Några exempel på detta är Företagslots Extra
som under våren guidade regionens företag kostnadsfritt genom de olika stödpaket som presenterades och
den gemensamma digitala utbildning som genomfördes
under hösten med fokus på e-handel. En förutsättning
för denna samverkan har varit att många av kommunerna inom Göteborgsregionen antagit strategier, planer
och program som harmoniserar med Göteborgs Stads
näringslivsstrategiska program. Det gjorde även Tjörns
kommun under hösten 2020. Den nya näringslivsstrategin sträcker sig till 2035 och består av tre övergripande mål och sex strategier för att nå dessa: företagskli-

INLEDNING

Arbetslöshet

mat, attraktionskraft, markberedskap, infrastruktur,
kompetensförsörjning och innovationskraft. Genom
att förverkliga strategierna ska vi kunna skapa 1 200
nya arbetstillfällen till 2035 och förhoppningsvis vända
den bild företagen har av kommunen, då nedgången i
kommunens betyg avseende företagsklimat fortsatte
att försämras i mätningen som Svenskt Näringsliv
genomförde 2020.
Tjörns företag har klarat krisen förhållandevis väl.
Bland annat var antalet konkurser hälften så många
som året innan (fyra konkurser 2020) och sysselsättningsgraden har visserligen påverkats men arbetslösheten är fortfarande en av landets lägsta.

Tillväxt under 2000-talet i Tjörns kommun

845

fler arbetstillfällen
2000–2020

1 157
fler jobb
2000–2019

1 283

nya invånare
2000–2019

48 %

högre realt BRP
2000–2018

34 %

högre reallönesumma
2000–2019

37 %

högre produktivitet
2000–2018
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Verksamhetsredovisning
Förvaltningsövergripande

Så har Tjörn hanterat coronakrisen
År 2020 blev ett annorlunda år. Coronapandemin har förstås präglat hela kommunen, och det blev väldigt tydligt
hur viktiga kommunens verksamheter är för ett samhälle.
Coronapandemin är en gemensam nämnare som har genomsyrat all verksamhet
under året på olika sätt. Här presenteras
en översiktlig bild över coronaåret 2020.
Läs mer om hur respektive verksamhet
har påverkats av coronapandemin på
kommande sidor.

Stabsläge – aktiverad
krisledning
Tjörns kommun gick upp i stabsläge
redan i mitten av mars. Det innebär att
kommunens krisledningsorganisation är
aktiverad med täta möten (oftast varje
vecka) för att säkerställa att kommunens
verksamheter kan vara igång, att det
helt enkelt finns resurser vad gäller såväl
skyddsutrustning som friska medarbetare. Man följer utvecklingen i de olika

verksamheterna noga och ser till att det
som behöver göras blir gjort.
Det kan till exempel handla om att skolan
förbereder sig för stängning, att det finns
tydliga rutiner för ny personal i äldreomsorgen, att ha en krisplan för omfördelning av personal mellan olika verksamheter i kommunen eller att uppdatera
webbplatsen så att medborgarna hela
tiden kan hålla sig informerad om eventuella förändringar i kommunens service.
Det som varit tydligt under stabsmötena
är det ihärdiga uppföljningsarbetet och
samarbetet – inte bara mellan kommunens verksamheter utan också i rapporteringen till och från Västra Götalandsregionen (från den lokala vårdcentralen
till smittskyddet) och länsstyrelsen. Varje
verksamhet i kommunen, till exempel
skolan och äldreomsorgen har varje vecka
lämnat en lägesbild över vilken grad av
påverkan kommunen haft av pandemin.
Lägesbilderna har rapporterats till länsstyrelsen, som i sin tur informerat regeringen för att det hela tiden ska finnas en
uppdaterad bild av läget i landet.

8 8

Staben har också följt upp antalet smittade av covid -19 i verksamheterna, både
personal, boende och de som har hemtjänst, och försäkrat sig om att smittskyddet i Västra Götalandsregionen (VGR)
kopplats in och att allt sköts som det ska.
Chefen för kommunal hälso- och sjukvård
har deltagit i möten med VGR varje vecka
för att säkra att kommunen får den senaste informationen om till exempel smittskydd och vaccin. Det har också varit täta
möten med Kungälvs sjukhus och Närhälsan (vårdcentralen) för att följa upp de
som varit sjuka eller smittade. Närhälsan
har också skött distributionen av tester
från kommunen till laboratoriet.

Låga smittotal i kommunens verksamheter
Av kommunens omsorgstagare på äldreboenden, korttidsboenden, LSS-boenden
och i hemtjänsten, smittades sammanlagt
17 personer under året. Endast två av
dessa blev smittade på äldreboenden. I
Tjörns hela befolkning smittades 501
personer av coronaviruset under 2020
enligt statistik från Västra Götalandsre-
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gionen. Läs mer om det intensiva arbetet
som gjordes för att hålla smittan borta i
socialnämndens verksamhetsredovisning
på sidan 14.

Det fanns en stor oro i början av pandemin, både bland personal och allmänhet.
Oron bidrog till ryktesspridning, felaktigheter och skräckscenarier. Därför handlade kommunikationen i början mycket
om att lugna ner situationen. Här hade
kommunen god hjälp av myndigheter som
Folkhälsomyndigheten och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Kommunikationen från myndigheter,
länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har varit entydig och underlättat att
gå ut med kvalitetssäkrad information. De
regelbundna stabsmötena (se ovan) har
gjort att det alltid varit nära till korrekt information från de olika verksamheterna,
vilket i sin tur borgat för en tydlig kommunikation till Tjörnborna. Webbplatsen
tjorn.se har uppdaterats så snart någon

ny information tillkommit. Affischer har
satts upp längs vandringsleder och på
badplatser. Alla kommunala verksamheter har försetts med det informationsmaterial som behövts, till exempel anslag
och golvmarkeringar. Föräldrar har fått
information direkt via skolans kanaler,
något som varit särskilt värdefullt när det
varit enstaka smittoutbrott vid någon av
kommunens skolor.

Digitaliseringen går
snabbare
Precis som på många andra arbetsplatser
i hela världen, har digitala möten kommit att bli det normala sättet att arbeta
tillsammans. Det har gällt allt från möten
med den närmaste arbetsgruppen till deltagande i internationella konferenser.

Också politikerna har fått nya möjligheter att delta i digitala möten. I
april beslutades att ledamöterna i
nämnderna kunde delta på distans. I
maj blev det klart att också kommunfullmäktiges ledamöter kunde delta
i sammanträdena på distans. Inga
möten har varit helt på distans, eftersom varje presidium behöver vara
fysiskt närvarande. Det har också
varit frivilligt för ledamöterna, men
under hösten blev det allt vanligare
att delta på distans.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Kommunikation

Var rädd om dig
och andra

– håll avstånd!

Civilsamhället
ställer upp
Volontärer och organisationer på Tjörn
gick ihop för att underlätta för dem som
självisolerat sig för att begränsa smittspridningen i den pågående pandemin.
Alla Tillsammans Tjörn heter tjänsten och
har hjälpt till med praktiska ärenden, som
inköp och upphämtning av mediciner men
också rådgivning, information och hjälp
med digital teknik. Arbetet har skett i
samverkan med Tjörns kommun.

26
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Kommunstyrelsen

Digital transformation – vad är det?
Digitalisering handlar inte bara om nya e-tjänster till medborgarna. Det handlar också om att skapa en helt ny grund
att stå på – vi kallar det för digital transformation. Förutom att det är en förändring av kommunens tjänster utåt, är
det en lika stor förändring inom organisationen.
Det ingår i kommunstyrelsens uppdrag
att se till att den kommunala förvaltningen jobbar effektivt och rationellt. Det
handlar helt enkelt om att Tjörnborna ska
få valuta för sina skattepengar.

Smidiga tjänster och
digital arbetsmiljö
En utveckling som påskyndades under
pandemiåret 2020, var den digitala mötestekniken. Det var redan planerat för en
övergång till en digital plattform (Office
365) för alla förvaltningar, men på grund
av pandemin gick det snabbare än väntat.
Nya moderna verksamhetssystem med
inbyggda e-tjänster har införts eller är på
väg att införas. Det ökar kvaliteten, gör
det enklare och mer rättssäkert för Tjörnborna samt minskar administrationen.
Utifrån den gemensamma målbilden ”Den
smarta ön” har närmare 100 tjänstepersoner och politiker fått en utbildning i digital
transformation.

10

Ny webbplats
Tjörns kommun har fått en ny webbplats
med flera nya och nödvändiga nyheter.
Den följer EU:s lagkrav om tillgänglighet
och gör det enklare och snabbare för
Tjörnborna att få ökad service.

Tjörns remissvar om
väg 160

Tjörn vinner på
Västtrafiks nya
biljettsystem
I november infördes ett nytt biljettsystem
i Västra Götaland, när 70 zoner i kollektivtrafiken slogs ihop till tre. För Tjörns
del har det inneburit att biljetterna till
Stenungsund, Kungälv och Göteborg
blivit billigare.

När åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för väg 160
äntligen kom från Trafikverket i oktober
2020, innehöll den inte de åtgärder
kommunen hoppades på. I arbetet med
ÅVS:en har Trafikverket identifierat stora
brister längs med väg 160. I stället för att
ta ett helhetsgrepp och föreslå kraftfulla
åtgärder, innehåller förslaget bara så
kallade ”trimningsåtgärder”.
Tjörns kommun har i sitt remissvar påpekat flera sådana brister i studien. Studien
ska sedan ligga till grund för Västra
Götalandsregionens infrastrukturplan
som förväntas bli klar under 2021.
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Frågor?
Chatta med mig!

Kommun-Kim har gjort entré.
Under året fick också Tjörn och
fyra andra GR-kommuner fått en
ny digital medarbetare (chatt-bot)
som svarar på frågor dygnet runt.

Måluppfyllelse budgetmål

Nämndordförande Martin Johansen (L)
Tf kommunchef Evike Sandor, fr o m 2020-10-02
Kommunchef Ann-Britt Svedberg, t o m 20-10-02
Omsättning: 138 321 tkr
Budgetavvikelse: -4 104 tkr
Så här fördelades nettokostnaderna på 93 768 tkr
för verksamheterna:

3%

VERKSAMHETSREDOVISNING

Kommunstyrelsen

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är helt eller i hög grad uppfyllda.
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Förbättra processerna kopplade till styrdokument.
• Attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.
• Erbjuda tillgänglig service till medborgarna och ett gott bemötande.
Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
• Systematiskt och tvärsektoriellt arbete utifrån digital strategi.
Skapa möjligheter för ett gott liv
• Systematiskt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete.

2% 0%
3% 2 %

71 %
helt eller
i hög grad
uppfyllt

23 %
delvis uppfyllt

En ny översiktsplan ska tas fram
• Ramar för arbete med översiktsplan.

4%
24 %
10 %

10 %
16 %
12 %
14 %

Räddningstjänst, köps av SBRF
Kommungemensamma kostnader
Kommunedningskontor och kundcenter
Ekonomi- och upphandlingsavdelning
Mark- och exploateringsavdelning
Personalavdelning

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och
nybyggnation
• Mer exploateringsmark.
En säker och trygg kommun
• Samverkan förebyggande arbete samt kris-, beredskaps- och säkerhetsfrågor.
Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Nästa steg Agenda 2030.
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga
huvudmän i Sverige
• Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket alternativt
Skärhamn).
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Tydliggörande av ansvar och roller.
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer
med andra aktörer
• Samverkan med civilsamhället.

Kommunledning
Kommunstyrelsen, nämnd
Kommunnikationsavdelning
Integrationsenhet
Överförmyndarverksamhet
It-avdelning
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Samhällsbyggnadsnämnden

Långsiktigt arbete på flera håll
Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter satsa på långsiktigt arbete. VA-investeringarna fortsätter, nya verksamhetssystem införs, en ny översiktsplan har påbörjats och återvinningscentralen bygger om.
Efter att ha vidtagit åtgärder för att säkra
vattentillgången vid vattentäkterna,
ligger fokus nu på att förnya och förbättra
ledningssystemet. Investeringar för uppemot 50 miljoner om året i VA-investeringar ska det bli. Mycket har redan gjorts
– som den stora investeringen i det nya
avloppsverket i Rönnäng, nya va-ledningar till nya bostadsområden, åtgärderna
vid våra vattentäkter och den påbörjade
ledningen från Kungälv.

Stora va-arbeten
Det finns mellan 500 och 600 kilometer
ledningar på Tjörn. Många av dem är
gamla och behöver bytas ut. Samtidigt
är det stora investeringar att bygga nytt,
särskilt på Tjörn där det ofta ligger berg
eller vatten i vägen. Nu har det startat ett
systematiskt arbete att få ledningarna i
gott skick. Det är ett arbete som kommer
att ta flera år.
Det största arbetet som påbörjades under
2020 är bytet med vattenledningen mellan vattenverket i Tolleby och Kållekärr.
Det är en nio kilometer lång ledning som
ska bytas ut.
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Under året har också gjorts stora VA-arbeten i Skärhamn (byte av vatten-,
avlopps- och dagvattenledningar), vid
Tjörnbro park (ny vattenledning), Stansvik
i Rönnäng (byte till större avloppsledning
och en ny pumpstation) och Dyrön (byte
av ledningar).

Digitala tjänster
För dem som vill söka bygglov på Tjörn
har en ny e-tjänst gjort succé. Efter att
tjänsten hade varit igång bara några månader, var andelen byggärenden som gjordes via tjänsten uppe i över 80 procent.
Men det är inte bara mot kunderna som
det blivit en förenkling. Det som utåt ser
ut som e-tjänst är i själva verket ett helt
nytt verksamhetssystem. Systemet har
gjort arbetet betydligt enklare för förvaltningen. Ett exempel är att alla handlingar
nu ligger i systemet och enkelt kan skickas
ut till berörda parter, i stället för att som
tidigare kopiera upp allt på papper och
skicka ut.

Tjörns ÅVC bygger om
Det blir en säkrare miljö för både besökare, personal och för naturen när Tjörns
återvinningscentral bygger om. Arbetet
som påbörjades under 2020 ska leda till
en rad förbättringar – till exempel lastbilarna som hämtar containrarna ska inte
köra där allmänheten finns, det farliga
avfallet får ett eget hus och dagvattnet
tas om hand i ett särskilt magasin.

Ett liknande verksamhetssystem är i full
gång att installeras även på miljöavdelningen.
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Tjörn ska få en ny
översiktsplan (ÖP)
Arbetet påbörjades under 2020 och
fortsätter fram till 2022. En ÖP visar hur
Tjörn ska utvecklas på lång sikt. En viktig
del av arbetet är invånardialoger. Under
2020 öppnades hashtaggen #mittlivpåtjörn, där Tjörnborna uppmanades att
dela med sig av sitt liv på Tjörn.

Måluppfyllelse budgetmål

Nämndordförande Lars Carlsson (M)
Förvaltningschef Marie Louise Bergqvist

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är helt eller i hög grad uppfyllda.

Omsättning: 142 612 tkr
Budgetavvikelse: +1 701 tkr

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Rättviksmodellen ska på sikt skapa bättre kundnöjdhet.
• Personalnöjdhet ska öka + medarbetarskap.

Så här fördelades nettokostnaderna på -27 180 tkr
för verksamheterna:

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
• Nytt ärendesystem för Bygg och miljö ska på sikt skapa bättre kundnöjdhet.
Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Kommunikationsplan och information, både extern och intern.

0%
3%

En ny översiktsplan ska tas fram
• Arbete med ny ÖP.

12 %
29 %
12 %

13 %

18 %
13 %

Trafikenheten
Stab
Byggavdelning inklusive BOA
Vatten och avlopp
Miljöavdelning
Planenheten
Nämnd

VERKSAMHETSREDOVISNING

Samhällsbyggnadsnämnden

63 %
helt eller
i hög grad
uppfyllt

33 %
delvis uppfyllt

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation
• Samhällsbyggnadsgruppen skapar ett koncernperspektiv för långsiktig och hållbar
samhällsplanering.
• Plexgruppen skapar koncernperspektiv kring långsiktighet och hållbar samhällsplanering inom aktuella planer.
Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
• Säkerställa vattentillgång.
Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Miljömålsarbetet och agenda 2030 fortsätter.
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer
• Ge bred information och ökad förståelse för vår verksamhet via Vi på Tjörn och
externa infokanaler.
• Tydlighet när vi gör planprioriteringar och vidare kommunikation till berörda.
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser
• Aktivt söka extern finansiering (exempelvis EU, Lona med flera).
• Vi jobbar målinriktat och som en helhet så att vi kan prioritera och fokusera för
bästa resultat.
• Vidareutveckla nyckeltal för relevanta jämförelser.
• Genom samhällsbyggnadsgruppen skapa en gemensam målbild i hela koncernen
med prioriteringar i samhällsbygget.

Avfall
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Socialnämnden

Noggranna hygienrutiner och koll på skyddsutrustningen
– få fall av covid-19
Under hela året var det endast två personer som smittades av covid-19 på kommunens äldreboenden.
Totalt för äldreboenden, korttidsplatser,
LSS-boenden och för de med hemtjänst
eller kommunal hälso- och sjukvård i hemmet var det under året 17 omsorgstagare
som smittades av covid-19, de flesta inom
hemtjänsten eller kommunal hälso- och
sjukvård där antalet kontakter utifrån
varit fler än från enbart personal.
Inom socialförvaltningen var man tidig
med både information och utbildning
bland personalen och med att skaffa fram
skyddsutrustning. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska besökte i stort sett alla
arbetsplatsträffar i början för att informera om rutiner och varför de är så viktiga.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer var en ledstjärna från början.

Hygienkörkort och
skyddsutrustning
Det förebyggande arbetet har haft flera
lyckade ingredienser – hygienkörkortet,
tidigt besöksförbud, full skyddsutrustning
vid minsta förkylningssymtom hos omsorgstagare. Under hösten trappades rutinerna upp ytterligare med att all personal
som är i nära kontakt med omsorgstagare
ska ha visir.
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Hygienkörkortet är en utbildning som
all nyanställd personal får i sin introduktion. För att vara på den säkra sidan, fick
dessutom all omsorgspersonal gå igenom
utbildningen en extra gång.
Ett lager skyddsutrustning byggdes
snabbt upp. Det var en stor utmaning de
första veckorna, men blev aldrig någon
brist.

Stabil personalsituation
För att gardera sig mot personalbortfall
gick äldreomsorgen ut tidigt och efterlyste annan personal som var villiga att gå en
snabb introduktion för att kunna jobba
vid behov. Både kommunanställda och
personer utifrån (bland annat personal
som var permitterad från Stenungsbaden) fick en introduktion och var redo att
hoppa in. Men det behövdes nästan ingen
förstärkning, utan den ordinarie personalen har oftast räckt till tillsammans med
de vikarier som var introducerade sedan
tidigare.

Sommaren gick över
förväntan

Fem år i White guide för
Tubberödshus

Med tanke på det ansträngda läget, fanns
det farhågor att sommaren kunde bli en
utmaning. Det gick bra att få tag på vikarier och den ordinarie personalen kunde
ta sin semester i stort sett som de önskade. Hemtjänsttagare som ville komma till
Tjörn under sommaren fick tidigt informationen att de kanske inte skulle kunna få
hjälp hela sommaren.

Det börjar bli en vana nu, att Tubberödshus äldreboende vinner utmärkelser i
White guide. År 2020 fick Tubberödshus
utmärkelsen Årets seniormåltid, ett pris
boendet också fick 2016. Andra utmärkelser genom åren är Årets boendechef
2019 (Aida Tegeltija), Årets stjärna 2018
(Jenny Haraldsson) och Årets seniorkock,
2017 (Ingela Brännehed).

Heltidsresan är igång
Alla nya jobb inom socialförvaltningen är
nu heltidsjobb. Kommunen satsar också
på att de som i dag jobbar deltid ska kunna gå upp till heltid.
Heltidsresan pågår i hela Sverige, så
också på Tjörn. Det handlar både om att
ge människor möjlighet att leva på sin lön
och inte minst sin framtida pension samt
att vara en attraktiv arbetsgivare. För att
heltid ska bli norm ser satsningen ut så
här:
• Höjning av deltidsjobb till heltidsjobb
• Alla nya jobb är heltidsjobb
• De som redan jobbar heltid behåller
sin sysselsättningsgrad.

31

Måluppfyllelse budgetmål

Nämndordförande Gun Alexandersson Malm (L)
Förvaltningschef Shujaat Noormohamed

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är helt eller i hög grad uppfyllda.
Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Attraktiv arbetsgivare.

Omsättning: 447 258 tkr
Budgetavvikelse: +8 840 tkr
Så här fördelades nettokostnaderna på 357 502 tkr
för verksamheterna:

2,3 %

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
• Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveckling av omsorgstjänster, självservice och för att möta kundförväntan om hög självständighet.
Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för förvaltningens målgrupp.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Socialnämnden

86 %
helt eller
i hög grad
uppfyllt

14 %
delvis uppfyllt

En ny översiktsplan ska tas fram
• Arbete med ny ÖP.

0 ,3 %

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Minska upplevd ensamhet för äldre.

7%

En säker och trygg kommun
• Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser.

21 %
46 %

23 %

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Öka användandet av ekologiska livsmedel.
• Agenda 2030 ska implementeras i förvaltningens arbete.
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Socialförvaltningen skall via SSPF arbeta aktivt med riktade insatser för barn.
Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats.

Äldreomsorg inklusive biståndet
Individ- och familjeomsorg
Funktionshinder
Kommunal hälso- och sjukvård

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer
• Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara.
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser
• Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna.
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter.

Administration
Nämnd
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Kultur- och fritidsnämnden

Ett år med både trängsel och inställda arrangemang
Sommaren 2020 var det många som ville ”hemestra” på Tjörn. Det blev ett högt tryck på badplatser, vandringsleder,
boenden och restauranger. Men det var en kort period under ett år som annars mest präglades av inställda evenemang,
tomma läktare i idrottshallar och tuffa villkor för föreningarna.
Efter en vår med många restriktioner,
såg det ut att vända när sommaren kom.
Många evenemang genomfördes som
planerat, dock i mindre skala med max 50
i publiken. Men om det var glest i publiken
vid föreställningarna, var det desto mer
trängsel i butiker, i gästhamnar, längs
bryggpromenader och vandringsleder.

Att Tjörn är populärt som resmål bekräftades också i undersökningen Resa i
Sverige, där drygt 7 000 svenskar svarade
på frågor om resvanor och attityder. 38
resmål var med på topplistan och Tjörn
kom på sjunde plats.

Ett annorlunda kulturår

Ett tufft år för föreningar

Besöksnäringen gick
bättre än väntat

Det blev en kultursommar trots allt, men
i det lite mindre formatet. Med max 50
personer i publiken gick ändå många arrangemang att genomföra. Några exempel
är sommarteatern på Sundsby, feriearbetande sommarmusikanter på äldreboenden och barnföreställningar i Skärhamn,
Sundsby och på Dyrön.

Inga publikintäkter, ingen kioskförsäljning, inga möjligheter att samla in pengar.
Det är bara några exempel på missade
intäkter för föreningarna. För att stötta
föreningarna har Tjörns kommun stöttat
på olika sätt.

Gästnätterna på Tjörn minskade med nästan en fjärdedel under sommarmånaderna jämfört med 2019. Tappet var mindre
än Västsverige som helhet, där minskningen var nästan 50 procent. Dessutom
var det fullt i våra gästhamnar och många
besökare som gjorde dagsutflykter, vilket
inte syns i statistiken. Sundsby säteri med
sina vandringsleder och med möjlighet
att äta utomhus blev ett mycket välbesökt resmål. Årets skulpturutställning på
Pilane besöktes av många, både Tjörnbor
och turister.
Förberedelser gjordes i god tid inför
säsongen med att sätta upp skyltar om att
hålla avstånd på badplatser, vandringsleder och besöksmål.
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ningar som de brukar. I stället gjorde de
succé med 38 tv-program under en vecka,
Delta-TV, som i olika inslag berättar om
vad barn och unga kan göra i Deltas verksamhet – i kulturskolan och i kultur- och
fritidscentra.

De större evenemangen fick ställas in, till
exempel barn- och ungdomsfestivalen
Frivolt och Kulturveckan. Men vissa evenemang gjorde i stället digitala varianter
– till exempel 17 maj på Sundsby – vilket
också gav möjlighet till fler att vara med.

Delta-TV
Verksamheten för barn och unga på Delta
fick också ställa om, eftersom de inte kunde genomför sina konserter eller uppvis-
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Till exempel har kommunen delat ut
1 250 000 kronor i extra bidrag.

Häggvallbiblioteket
införde meröppet
Meröppet betyder att man kan besöka
biblioteket även när det är obemannat
med hjälp av en ”tagg” som låntagaren har
ansvar för.

Måluppfyllelse budgetmål

Nämndordförande Benita Nilsson (L)
Förvaltningschef Evike Sandor t o m 2020-10-02
T f förvaltningschefer Annica Skog och
Cathrine Berntsson fr o m 2020-10-03

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är helt eller i hög grad uppfyllda.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
• Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad kundnytta.

Omsättning: 61 599 tkr
Budgetavvikelse: +844 tkr
Så här fördelades nettokostnaderna på 54 476 tkr
för verksamheterna:
1%
3%

16 %

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Ett gott bemötande.

35 %

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet för förvaltningens
målgrupper.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Kultur- och fritidsnämnden

93 %
helt eller
i hög grad
uppfyllt

7%
delvis uppfyllt

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje, öppenhet, säkerhet och deltagande med bredd och spets.
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner.
• Tjörns ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner.
• Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och hållbara besöksmål.
• Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn.
En säker och trygg kommun
• Medverka till ökade insatser för barn och unga.
Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Påbörja implementering av Agenda 2030.

18 %
27 %

Fritidsverksamhet

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Aktivt söka extern finansiering (exempelvis EU, Lona med flera).
• Vi jobbar målinriktat och som en helhet så att vi kan prioritera och fokusera för
bästa resultat.
• Vidareutveckla nyckeltal för relevanta jämförelser.
• Genom samhällsbyggnadsgruppen skapa en gemensam målbild i hela koncernen
med prioriteringar i samhällsbygget.

Barn- och ungdomsverksamhet
Bibliotek
Kultur och turism
Administration
Nämnd
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VERKSAMHETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsnämnden

Första steget mot en ny skolstruktur
Extra statsbidrag för likvärdig skola har ökat insatserna för barn med särskilda behov. Dessutom har två stora fortbildningsinsatser för Tjörns lärare påbörjats. Under året blev det också beslutat att framtidens skola på Tjörn ska
bestå av två skolnav.
Det östra navet får sitt centrum vid Fridas
Hage och Häggvallskolan där det kommer
att bli en F–9-skola. Upptagningsområdet
blir från Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs. Skolorna i Myggenäs och Kållekärr
blir F–3-skolor.

•

Sju pedagoger med varierande sysselsättningsgrad kunde anställas, en i
varje skola, som extra resurs.

•

Ett särskilt närvaroteam fick i uppdrag att arbeta med elever som har
lång och oroande frånvaro.

Det västra navet blir en 4–9-skola på
västra Tjörn med upptagningsområde
från Rönnäng, Bleket och Skärhamn. Det
har ännu inte fattats något beslut om var
skolan ska placeras. Enligt beslutet blir
Rönnängs och Skärhamns skolor F–3-skolor.

•

Den nya skolstrukturen ska ha en lösning
som håller i många år framåt. Krav på specialsalar, ändrade behörigheter, stadieindelningar, rekryteringar och samhällsekonomi gör att nuvarande lokaler behöver
förändras.

Pedagogerna i Tjörns förskolor har tidigare utbildats inom satsningen Matematiklyftet. Nu har Läslyftet startat, en stor
fortbildningssatsning från Skolverket som
kommer att pågå under några år. En del av
Läslyftet på Tjörn innebär att alla pedagoger i förskolan får mer utbildning i barns
språkutveckling för att i sin tur bättre
kunna utmana och stimulera barnen.

Fem miljoner extra till
skolan
Tjörns kommun fick inför hösten fem miljoner i extra statsbidrag för likvärdig skola
2020. Det innebar att flera insatser kunde
göras för att hjälpa barn med särskilda
behov.
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Två halvtidstjänster som biträdande rektorer till Häggvallskolan och
Bleketskolan kunde anställas för att
avlasta rektorerna för att frigöra tid
för systematiskt kvalitetsarbete.

elevernas olika behov. Satsningen heter
Specialpedagogik för lärande och sker i
Skolverkets regi. Utbildningen fortsätter
under hela läsåret 2020/2021.

Fler förskoleplatser i
Myggenäs
Arbetet med att skapa fler förskoleplatser
i Myggenäs har inletts eftersom behoven
är stora. Bland annat har planarbetet
påbörjats.

Läslyftet

Specialpedagogik för
lärande
Lärarna i grundskolan ska få ännu mer
kunskap för att anpassa och variera
undervisningen i klassrummet utifrån
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Måluppfyllelse budgetmål

Nämndordförande Gunnemar Olsson (L)
Förvaltningschef Lena Eriksson

Redovisningen innefattar de prioriterade mål som är helt eller i hög grad uppfyllda.

Omsättning: 445 293 tkr
Budgetavvikelse: +16 818 tkr

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Gemensamma mallar för struktur och kvalitetssäkring av verksamheterna.
• Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter.

Så här fördelades nettokostnaderna på 395 978 tkr
för verksamheterna:
0,2 %
4%

4%

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter
• IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan.
• Ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse och kompetens för den
digitalisering de möter i vardagen.
• Medarbetare delar och tar del av varandras arbete och planeringar
• Ökat användande av digitala enheter i skolarbetet.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Barn- och utbildningsnämnden

75 %
helt eller
i hög grad
uppfyllt

15 %
delvis uppfyllt

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Skapa möjligheter till ett gott liv för barn och unga.

5%
7%
41 %
17 %

22 %

En säker och trygg kommun
• Det drogförebyggande arbetet på högstadiet ska stärkas.
Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i Läroplan för grundskola 2011
(Lgr 11)
• Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön i
enlighet med Läroplan för förskolan, Lpfö 18
Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar
• Inventera och granska bedömningsmaterial för grundsärskolan

Grundskola
Förskola
Gymnasie- och vuxutbildning
Gemensam administration
Resurscentrum

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens
Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer med andra aktörer
• Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet.
God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna,

Särskola
Gemensamt förskola/grundskola
Nämnd
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Kommunala bolag – Tjörns Måltids AB

Kommunala bolag – Tjörns Hamnar AB

Ökar möjligheterna för små
livsmedelsproducenter

Färjor i skytteltrafik

Tack vare ett gott samarbete mellan
upphandlingsenheten, näringslivsstrategen och Tjörns måltids AB, har det blivit
möjligt för små livsmedelsproducenter att
leverera råvaror till kommuner.
När barnen i Kållekärrs skola fick fisksoppa med potatis från Tjörn, fick de också se
ett bildspel från potatisodlaren. Det blev
inte bara ett sätt att knyta ihop sambandet från jord till bord, utan också ett sätt
att främja ett gott näringslivsklimat och
en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling.
För att göra det möjligt för lokala producenter att leverera, har flera verksamheter arbetat tillsammans. Upphandlingsenheten har tagit fram förutsättningarna,
näringslivsstrategen har kontakter med
företagarna och Tjörns måltids AB har en
vilja att arbeta med lokala livsmedel både
för miljön och smakens skull. Och i förskolan har man låtit den lilla potatisknölen få
ett mycket större värde när den tar plats i
temat om närodlat.

Coronapandemins påverkan mindre än väntat
Det har under den pågående pandemin
funnits en oro för hur verksamheten skul-
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Med tanke på att färjorna till öarna bara
kunnat ta hälften av det normala antalet
passagerare, avlöpte sommartrafiken
över förväntan. Många ville ha ”hemester” denna pandemisommar och köerna
ringlade sig stundtals mycket långa till
färjeläget i Rönnäng. För att lösa de mest
akuta situationerna sattes reservfärjan
Tjörn in för att köra i skytteltrafik mellan
öarna. Den stora färjan Hakefjord körde
också extraturer när det fanns luckor i
tidtabellen. Engagemanget hos personalen var stort för att besökarna skulle få
en bra upplevelse. Och besökarna i sin
tur var förstående – få klagomål kom in
via Västtrafik.

le kunna säkras om många i personalen
blev sjuka samtidigt. Man planerade för
det värsta och när året är slut kan man
konstatera att verksamheten har flutit på
ett kontrollerat sätt och utan en alltför
hög personalfrånvaro.
En del åtgärder har gjorts i elevmatsalarna. Serveringsstationerna har placerats
glesare, salladsutbudet har minskat och
vissa maträtter (till exempel tacos) har
tillfälligt tagits bort från menyerna.

Minskar matsvinnet
Tjörns Måltids AB har börjat göra inköp
från Meal Makers, ett företag som
distribuerar livsmedel som närmar sig
bästföre-datum. Förutom att jobba med
matsvinnet ute på skolorna, har fokus
nu också lagts på att titta på alla led i
produktionskedjan. Genom att acceptera
kortare hållbarheter är Tjörns Måltids
AB med och minskar matsvinnet hela
vägen från producent- och grossistleden.

Nya grytor
Centralköket i Häggvallskolan har renoverats och fått nya grytor, vilket innebär
både bättre arbetsmiljö för medarbetarna och snålare el- och vattenförbrukning.
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Även färjan mellan Kyrkesund och
Härön körde oavbrutet mellan öarna när
det fanns behov. Med tanke på det korta
avståndet mellan öarna blev väntetiderna kortare här.

Investeringar i
Vallhamn
Arbetet med att utveckla Tjörns Hamnars markområden i Vallhamn fortsätter.
När hamnverksamheten utökas, ökar
behovet av uppställningsytor för bilar.
Genom att färdigställa fler ytor kan mer
mark arrenderas ut.

VERKSAMHETSREDOVISNING

Kommunala bolag – Tjörns Bostads AB

Med miljön i fokus
Det handlar både om Tjörnmiljön och
arbetsmiljön när Tjörns Bostads AB anlägger blomsterängar, skaffar robotgräsklippare eller använder elcyklar.
Några av de nationella miljömål som
Tjörns kommunkoncern särskilt arbetar
med är begränsad klimatpåverkan, god
bebyggd miljö, giftfri miljö och ett rikt
odlingslandskap. Tjörns Bostads AB har
under året vidtagit flera åtgärder som gör
miljön på Tjörn bättre.

Robotarna Robban
och Ingela
Att sluta använda stora åkgräsklippare
som både väsnas och släpper ut avgaser,
och gå över till eldrivna robotgräsklippare, har skapat en bättre miljö för både
hyresgäster och fastighetsskötare. De nya
”medarbetarna” Ludde, Ingela, Robban
och Emma hjälper till att göra luften på
Tjörn lite renare samtidigt som fastighetsskötarna kan lägga sin tid på annat.

Blomsteräng och uteplats
i Rönnäng
Vid slänten utanför Rönnängs äldreboende har den nyanlagda blomsterängen
blommat för första gången. Blåklint,
vallmo och prästkragar har lyst upp
utanför äldreboendet, till glädje för både

boende, förbipasserande och vår biologiska mångfald.
Boendemiljön utanför hyreshuset på
Vebergsvägen i Rönnäng fick under året
ett stort lyft tack vare en ny mötesplats
utomhus.

Bergvärme
Installationen av bergvärme fortsätter. I
år var det Skärhamns skola och idrottshall
som fick bergvärme, näst i tur står flerbostadshusen i samma område. Installationen
kommer att minska de tunga transporterna
av pellets till området och bidrar till att
minska klimatpåverkan.

Elcykel och kemikaliefri
klottersanering
En elcykel har också köpts in, att användas
av fastighetsskötarna i områden som ligger
nära varandra.
Vid klottersanering används numera en
hetvattentvätt utan kemikalier – något
som både värnar en giftfri miljö, skonar
medarbetarna från farliga ämnen och blir
billigare.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Allmänt							
Antal invånare 31 december
16 147
16 016
15 922
15 790
15 584
15 315
15 135
Andel arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften, december 		
Samtliga 16–64 år, Tjörn
3,9 %
2,9 %
2,9 %
2,9 %
3,2 %
3,1 %
3,1 %
Samtliga 16–64 år, riket
8,8 %
7,4 %
7,0 %
7,5 %
7,8 %
8,0 %
8,1 %
Samtliga 18–24 år, Tjörn
6,5 %
4,0 %
4,5 %
4,1 %
5,0 %
4,8 %
6,6 %
Samtliga 18–24 år, riket
11,8 %
9,2 %
8,7 %
10,2 %
11,5 %
13,0 %
14,8 %
Skatt							
Kommunalskatt, kr
21,71
21,71
21,71
21,71
21,21
21,21
21,21
Total skatt inklusive kyrkoavgift, begravningsavgift, kr
34,67
34,67
34,66
34,67
34,14
34,14
33,77
Resultat, miljoner kronor							
Verksamhetens nettokostnad, kommun
-933,4
-918,8
-882,9
-835,9
-786,4
-745,0
-713,5
Skatteintäkter och generella statsbidrag
982,7
924,7
887,3
861,3
798,6
752,2
730,4
Finansnetto, kommun
1,4
1,2
3,7
0,6
6,6
11,4
7,6
Resultat, kommun
50,7
7,1
8,1
26,0
18,8
18,6
24,5
Resultat, sammanställda räkenskaper
55,7
2,1
10,9
29,8
14,9
9,9
28,3
Balans, miljoner kronor							
Balansomslutning, kommun
1 282,2
1 193,3
1 142,3
1 142,9
1 059,4
985,3
871,2
Investeringar, kommun
81,9
72,9
57,3
73,0
106,6
75,4
118,0
Låneskuld, kommun
315,0
315,0
265,0
300,0
300,0
250,0
190,0
Låneskuld, sammanställd räkenskaper
987, 0
987,0
927,0
967,0
900,0
830,0
775,0
Borgensåtagande
744,9
747,1
733,5
733,5
665,5
644,7
650,3
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
292,2
296,3
309,2
319,8
323,9
336,1
351,0
Soliditet, kommun
36,0 %
34,5 %
35,4 %
34,6 %
34,9 %
35,6 %
38,2 %
Soliditet, inklusive hela pensionsskulden
13,2 %
9,6 %
8,3 %
6,7 %
4,3 %
1,5 %
-2,1 %
Soliditet, sammanställda räkenskaper
25,2 %
23,6 %
24,3 %
23,6 %
23,9 %
24,2 %
25,2 %
Medarbetare							
Årsarbetare, kommunen
1 060
1 033
1 115
1 126
1 177
1 061
1 027
Årsarbetare, kommunkoncern
1 148
1 122
1 222
1 226
1 278
1 157
1 124
Sjuktal, kommunen
8,9 %
7,1 %
7,7 %
7,4 %
6,8 %
8,6 %
6,2 %
Sjuktal, kommunkoncern
8,8 %
7,3 %
7,8 %
7,2 %
6,9 %
8,4 %
6,1 %
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Den kommunala koncernen

Organisation, Tjörns kommun 2019

Organisationsschema, Tjörns kommunkoncern

Tjörns kommunfullmäktige
41 ledamöter

Socialnämnd

Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB

Valnämnd

Ägarandel 100 %

Barn- och utbildningsnämnd

Överförmyndarnämnd *

Tjörns Bostads AB
Ägarandel 100 %

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunrevision

Tjörns Hamnar AB
Ägarandel 100 %

Kultur- och fritidsnämnd

* gemensam med Stenungsunds kommun.

Tjörns Måltids AB
Ägarandel 91 %

Kommunstyrelse

T f kommunchef, samt VD för
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Kommunchef, samt VD för
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
VD Tjörns Bostads AB		
VD Tjörns Måltids AB		
VD Tjörns Hamnar AB		

Evike Sandor (från och med 2020-10-03)

Ann-Britt Svedberg (till och med 2020-10-02)

Solbritt Törnqvist
Solbritt Törnqvist
Janina Liljeqvist

Nämnd-, utskott- och styrelseordföranden
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Martin Johansen (L)
Gunnemar Olsson (L)
Gun Alexandersson Malm (L)
Benita Nilsson (L)
Lars Carlsson (M)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns Hamnar AB

Martin Johansen (L)
Magne Hallberg (KD)
Birgitta Adolfsson (L)
Bo Bertelsen (M)
Ledamöter 31/12 2020
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Resultat

Soliditet

Under 2020 påverkades ekonomin kraftigt av
Corona pandemin. Skatteintäkterna prognostiserades sjunka kraftigt och verksamheterna
fick ställa om. Under slutet av året visade det
sig att skatteintäkterna inte påverkades i så
hög grad som befarats och de statliga stöd som
kommunerna fick var större än effekten på
skatteunderlaget. Tjörns kommuns redovisar
ett resultat på +50,7 miljoner kronor för 2020
i jämförelse med ett budgeterat resultat på
+10 miljoner kronor.

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter hur stor del av tillgångarna som
finansieras med eget kapital och om det finns
beredskap för framtida resultatförsämringar,
det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Faktorer som främst påverkar soliditeten
är dels det årliga resultatet och dels tillgångarnas förändring och graden av lånefinansiering. För 2020 uppgår soliditeten till cirka 36
procent, vilket innebär en ökning på cirka 1
procent mot 2019. Lägger man till ansvarsförbindelsen för pensionsskulden på cirka 292
miljoner kronor är soliditeten cirka 13 procent
2020 (cirka 10 procent 2019).

Under 2020 har kommunen fått 30,1 miljoner
kronor i tillfälligt stöd för att stärka välfärden
under Corona pandemin. Vidare har staten
gett stöd för att täcka kommunens sjuklönekostnader för året. Utöver detta har det även
funnits medel att söka för merkostnader inom
vård- och omsorg för skyddsmaterial mm.
I senaste prognosen från SKR presenteras
en snabbare utveckling av skatteunderlaget
2020–2022 men en svagare utveckling 2023.
Detta är en upprevidering av tidigare prognos
till följd av utvecklingen av arbetade timmar
som utvecklades starkare under slutet av
2020. Detta innebär att konjunkturen prognostiseras stärkas under 2021. Då både BNP
och sysselsättning antas få fart under andra
halvåret 2021.
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Soliditet inklusive ansvarsförbindelse

Likviditet
Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan
på kort sikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Mellan 2019
och 2020 har kassalikviditeten ökat från 126
procent till 134 procent. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt har förbättrats. Det
som påverkat nyckeltalet är att kommunens
likvida medel och fordringar ökat med cirka 48
miljoner kronor samtidigt som korta fordringar ökat med cirka 25 miljoner kronor. Under
året har ingen nyupplåning skett.
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Borgensåtagandena i kommunen är 745 miljoner kronor. Av det totala borgensåtagandet
på 745 miljoner kronor är 610 miljoner kronor
(82 procent) till Tjörns Bostads AB,
46 miljoner kronor (6 procent) till bostadsrättsföreningar, 37 miljoner kronor (5 procent)
till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB,
25 miljoner kronor (3 procent) till Tjörns
Hamnar AB, 11 miljoner kronor (2 procent)
till Soltak AB samt cirka 16 miljoner kronor
(2 procent) till stiftelser och föreningar samt
Renova.

Ansvarsförbindelse för
pensionsåtagande
Ansvarsförbindelsen avseende kommunens
pensionsåtagande har minskat med 4,1 miljoner kronor under året från 296,3 miljoner
kronor till 292,2 miljoner kronor. Pensionsskulden definieras som nuvärdet av framtida
pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar
sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir
högre ju lägre räntan är och vice versa.
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Borgensåtagande

Upplysningar om pensionsmedel
och pensionsförpliktelser
Tjörns kommun har inga fastställda föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel.
Kommunen har därför inga finansiella placeringar avseende pensionsmedel. Pensionsmedel avser tillgångar som enligt särskilda
beslut förvaltas för att i framtiden användas
för utbetalning av pensioner. Avsättningar i
balansräkningen är 105,6 miljoner kronor och
ansvarsförbindelsen är 292,2 miljoner kronor
inklusive särskild löneskatt.
Återlånade medel i kommunen är 100 procent.
Från föregående år har avsättningen ökat med
6,8 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen
har minskat med 4,1 miljoner kronor.

Avsättningar
Övriga avsättningar 2020 är 12,0 miljoner
kronor. Avsättningar avser återställande av
deponin på Tjörns återvinningscentral med
11,0 miljoner kronor och avsättning för infrastruktur 1,0 miljoner kronor.

250
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Händelser av väsentlig betydelse
Kommunstyrelsen
• Digital transformation – utbildning för politiker,
ledare och utvecklingsledare.

•
•

Ny webbplats öppnades i slutet av maj.

•

Västtrafik skapade ny zonindelning – billigare
för Tjörnborna.

En digital chattbot, Kommun-Kim, öppnades på
webbplatsen.

•
•

Coronapandemin drabbade Sverige.

•
•
•
•

Arbete med lokalförsörjning.

Kommunchef Ann-Britt Svedberg slutade,
Evike Sandor tf sedan 2 oktober.
Bolagsutredning
Samverkan infrastrukturfrågor.
Utredning av räddningstjänsten.

Samhällsbyggnadsnämnden
• Fördjupad översiktsplan (havet) på samråd.
• Arbetet med ny översiktsplan inleddes.
• Ny e-tjänst för bygglov lanserades och blev

Kultur- och fritidsnämden
• Utelivet exploderade – hårt tryck på vandrings•

Kraftigt mängd minskade aktiviteter på grund
av coronapandemin.

•

•

Omställning till digitala evenemang och fler
utomhusaktiviteter.

•
•

Säker och trygg förening infördes.

•

Extra hjälp till föreningar under coronapandemin: 1 250 000 kronor delades ut.
Hyresuppskov erbjöds.

•

Häggvallbiblioteket införde meröppet.

genast en succé bland Tjörnborna.

Detaljplaner – till exempel planprogram för
industrimark i Svanvik, detaljplan för verksamheter och eventuella bostäder i Märkesten,
detaljplan Fridhem med ett 25-tal nya bostäder
granskades, detaljplan Häggvall 3:43 med 30
nya bostäder på samråd.

•

Huvudledningen för vatten och avlopp började
bytas ut.

•

Ombyggnaden av återvinningscentralen
startade.

•
•

Övertog Länsstyrelsens tillsyn av restauranger.
Planarbete för ny förskola i Myggenäs startade.

Socialnämnden
• Få fall av covid-19-smitta.
• Hygienkörkortet infördes.
• Besöksförbud på särskilda boenden infördes.
• Lager av skyddsutrustning etablerades.
• Sommarboende med hemtjänst – alla som
sökte fick hemtjänst.

•
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Heltidsresan började genomföras.
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leder, badplatser och andra utemiljöer.

Förenklade och tydligare bidragsregler för
fritidsföreningar infördes.

Barn- och utbildningsnämnden
• Beslut om två skolnav.
• Statsbidrag på fem miljoner till likvärdig skola:
– rekryterade personal till varje skola för att
stödja elever med särskilda behov
– rekryterade personal som arbetar med lång
och oroande frånvaro
– rekryterade två halvtidstjänster som biträdande rektorer till Häggvall och Bleket för att
möjliggöra ett större fokus på systematiskt
kvalitetsarbete.

•
•
•
•

Specialpedagogik för lärande.
Läslyftet i förskolan.
Digitaliserad ansökan om läsårskort.
Digitaliserad ansökan om barnomsorgsplats.

gripande lösning med Soltak AB minskade
sårbarheten i verksamheten.

Tjörns Måltids AB
• Andelen inköp av ekologiska livsmedel uppgick
till 41 procent.

•

Klimatpåverkan från serverade måltider
minskade. (Kopplat till Klimatlöftet VGR med
minskat CO2 från livsmedel.)

Nya fasader och tak på Övergårdsvägen.

•

Markarbete på Vebergsvägen bidrog till tillgänglighetsanpassning, fler parkeringar och en
mötesplats utomhus för våra hyresgäster.

Nytt samarbete med en distributör av livsmedel
med kort hållbarhet i syfte att minska matsvinnet inleddes. (Klimatlöftet VGR)

•

•

SMS-parkering har införts i våra bostadsområden.

Direktupphandling med lokala producenter av
potatis gjordes.

•

Centralköket fick en ny maskinpark.

•

Rådig insats av två barn för att förhindra en
lägenhetsbrand.

•
•

Bergvärme till Skärhamns skola och idrottshall.

•

Ett koncernövergripande arbete pågick under
året med att ta fram en ny hyresmodell där
hyressättning mellan parterna ingår. Arbetet
beräknas vara klart under 2021.

•

Upphandling av ett nytt fastighetssystem
inleddes.

•
•

En tjänst som utvecklingsledare har inrättades i
syfte att effektivisera interna processer.
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Tjörns Bostads AB
• Byte av ekonomisystem till en koncernöver-

Tjörns Hamnar AB
• Fortsatt arbete med utökning av uppställningsytor i Wallhamnsområdet.

•

Investering i laddstationer för importen av
elbilar i Wallhamn.

•

Stort tryck på färjetrafiken då många valde att
tillbringa semestern i Sverige på grund av
pågående pandemi.

•
•

Värdering av fastighetsbeståndet slutfördes.
Styrelsen godkände byggnation av lägenheter
på Nordvik 1:312.

•

•

Byte av ekonomisystem till en koncernövergripande lösning med SOLTAK AB.

Styrelsen godkände genomförande av utvändig
renovering på Båsenvägen.

•

Utökning av brandlarm i magasinen i Wallhamn.

•

Rekryterade byggprojektledare och VD.

Höviksnäs
Foto: Linus Arvidsson
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Politisk sammansättning
Tjörn styrs sedan 2019 av Liberalerna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Moderaterna och Miljöpartiet. I opposition är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Tjörnpartiet och Sverigedemokraterna. Kommunalråd är kommunstyrelsens
ordförande Martin Johansen (L). Oppositionsråd är Martin Johansson (SD).

Kommunfullmäktige
styr och beslutar
Kommunfullmäktige är högst beslutande
i kommunen och allmänheten är välkommen att lyssna och se på dess möten både
på plats och via tjorn.se. Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat att fastställa kommunens budget med mål och
inriktning, besluta om skattesats, besluta
om vilka nämnder och styrelser som ska
finnas, vad de ska göra samt välja dess
ledamöter och välja revisorer som granskar kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar också beslut om andra
principiellt viktiga och övergripande frågor för Tjörns kommun. Årsredovisningen
ska godkännas av kommunfullmäktige
och därefter beslutar kommunfullmäktige
om att ansvarsfrihet beviljas för nämnder
och styrelser.
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Kommunens styrmodell
och budgetprocess

Ettåriga prioriterade mål –
beslutas av respektive
facknämnd

Tjörns kommuns styrmodell bygger på
målstyrning. Målstyrning handlar om att
styra verksamheter genom att sätta mål
och följa upp dessa. I målen beskrivs vad
som ska prioriteras – på lång och kort sikt
– och vad effekten ska vara.

De ettåriga prioriterade målen beskriver
vad som är prioriterat under budgetåret
för att nå de uppsatta fyraåriga inriktningsmålen.

Mätbara mål som jämförs med
andra kommuner

Allt startar med visionen
Målkedjan för Tjörns kommun börjar med
visionen. Visionen gäller för hela Tjörns
kommun fram till 2035.

Strategier visar vägen
Visionen bryts ned i strategiska områden
– områden som kommunen valt att satsa
extra mycket på för att visionen ska bli
verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid och
visar vägen för hur visionen ska nås. Alla
mål som sätts i budgetdokumenten utgår
från dessa strategiska områden.

Målen formuleras i så hög utsträckning
som möjligt på ett sätt som gör att vi kan
mäta resultat över tid i delårsbokslut och
årsbokslut. Det ska också vara möjligt
att, så långt det går, jämföra oss med
andra. Därför beslutar även politiken om
indikatorer, ofta ett nyckeltal, som knyts
till respektive mål. Varje mål har minst en
indikator. Indikatorerna ges ett målvärde
och utfall mäts vid delårs- och årsbokslut.

Kommunfullmäktige beslutar
kommunens totalbudget

Fyraåriga inriktningsmål –
beslutas av kommunfullmäktige
Inför varje mandatperiod formulerar
kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska
områdena. I inriktningsmålen speglas den
politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i
ettåriga prioriterade mål.
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Kommunfullmäktige beslutar oftast om
kommunens totalbudget och flerårsplan
i juni. Beslutet omfattar inriktningsmål,
prioriterade mål, resultatbudget nämnd/
verksamhetsramar (för tre år), investeringsbudget (för fem år), finansieringsbudget (för tre år) samt budgeterad
balansräkning (för tre år).

Nämndernas detaljbudgetar
beslutas i november
Utifrån kommunfullmäktiges budget fördelar varje nämnd sina tilldelade pengar i
sin verksamhet och gör prioriteringar. Det
resulterar i respektive nämnds detaljbudget. Nämnderna beslutar om detaljbudgetar i november varje år.

Förvaltningarna avgör
aktiviteter och håller ekonomin
Utifrån de mål och den detaljbudget som
fullmäktige och nämnd formulerat och
beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras
för att målen ska uppfyllas och en god
ekonomisk hushållning ska råda. Hur väl
nämnderna och verksamheten uppfyller
de beslutade målen följs upp i samband
med delårsbokslut i april och augusti samt
i årsbokslut.
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Inriktningsmål
och prioriterade mål

Symbol

Förklaring
Inte uppfyllt – målet är inte uppfyllt

Helt uppfyllt – målet är uppfyllt till 100 %

Ökad

Delvis uppfyllt – målet är uppfyllt till 50 %

Inte utvärderat – det finns ingen bedömning
för aktuell rapportperiod

Oförändrad

I hög grad uppfyllt – målet är uppfyllt till 75 %

Mål

Bedömning

Trend

Mål
Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveckling av omsorgstjänster, självservice och för att möta kundförväntan om hög självständighet.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
Gemensamma mallar för struktur och kvalitetssäkring av
verksamheterna.

Nytt ärendesystem för Bygg och Miljö ska på sikt skapa bättre
kundnöjdhet.

Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter.

Systematiskt och tvärsektoriellt arbete utifrån digital strategi.

Ett gott bemötande.

Införa nytt IT-stöd.

Attraktiv arbetsgivare.

Införa digitala beställningar.

Rättviksmodellen ska på sikt skapa bättre kundnöjdhet.

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Nämndens samlade kompetens blir en tillgång som är
framtidsorienterad.

Elever och personal når en ökad samsyn omkring vad elevinflytande innebär enligt läroplanen.

Personalnöjdhet ska öka + medarbetarskap.

Öka delaktigheten, inflytandet och medbestämmandet för
förvaltningens målgrupper (kultur- och fritidsförvaltningen).

Förbättra processerna kopplade till styrdokument.

Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande för
förvaltningens målgrupp (socialförvaltningen).

Attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.
Erbjuda tillgänglig service till medborgarna och ett gott bemötande.

Metoden cultural planning och Stråket-metoden används och är
standard i våra utvecklingsarbeten.

Minskad sjukfrånvaro (TBAB)

Kommunikationsplan och information, både extern och intern.

Minskad sjukfrånvaro (TMÅAB)

Utveckla former och förutsättningar för dialog och delaktighet.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Mätning av NHI

IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan.

Mätning av kundnöjdhet

Ge barn/elever förutsättningar till att utveckla förståelse och
kompetens för den digitalisering de möter i vardagen.

Skapa möjligheter för ett gott liv

Medarbetare delar och tar del av varandras arbete och planeringar.

Skapa möjligheter till ett gott liv för barn och unga.

Ökat användande av digitala enheter i skolarbetet.

Idrotten och föreningslivet ska präglas av glädje, öppenhet,
säkerhet och deltagande med bredd och spets.

Använda digitaliseringens möjligheter för en ökad kundnytta.
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Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner.
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Minskad

Bedömning

Trend

Bedömning

Trend

Mål

Tjörns ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner.

Aktivt delta och skapa samarbetsgrupper med Trafikverket och
Västtrafik för gemensam målbild.

Tjörn ska vara ett av Sveriges mest attraktiva och hållbara
besöksmål.

Samverkan i kommunikations- och infrastrukturfrågor.

Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn.

Erbjuda en varierad barnomsorg med god kvalitet

Minska upplevd ensamhet för äldre.

Bibehålla andelen förskollärare i förskolan.

Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars vårdnadshavare uppbär försörjningsstöd på Tjörn.

En säker och trygg kommun

Minska våld i nära relationer.

Andel elever som känner sig trygga i grundskola, särskola och
fritidshemmet ska öka.

Planansökningar med socialt ansvar och klimatvariabler premieras.

Det drogförebyggande arbetet på högstadiet ska stärkas.

Systematiskt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete.

Medverka till ökade insatser för barn och unga.

Ta emot praktikanter.

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser.

En ny översiktsplan ska tas fram

Certifiering Säker och trygg kommun.

Arbete med ny översiktsplan.

Samverkan förebyggande arbete samt kris-, beredskaps- och
säkerhetsfrågor.

Ramar för arbete med översiktsplan.

Bedömning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Mål

Trend

Minskad skadegörelse.

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och
nybyggnation

Utföra kvalitetssäkring.

Samhällsbyggnadsgruppen skapar ett koncernperspektiv för
långsiktig och hållbar samhällsplanering.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i Läroplan för
grundskola 2011 (Lgr 11).

Plexgruppen skapar koncernperspektiv kring långsiktighet och
hållbar samhällsplanering inom aktuella planer.

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens
betydelse för miljön i enlighet med Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Översyn och förbättring av process för markköp, detaljplaner,
exploatering och försäljning av mark.
Mer exploateringsmark.

Påbörja implementering av Agenda 2030
(kultur- och fritidsförvaltningen)

Färdigställda bostäder

Öka användandet av ekologiska livsmedel

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

Agenda 2030 ska implementeras i förvaltningens arbete
(socalförvaltningen)

Säkerställa vattentillgång.

Sluttäckning av deponi påbörjas

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

Miljömålsarbetet och agenda 2030 fortsätter (samhällsbyggnad)

Vidare arbete med genomförande kring trafikstrategi.

Nästa steg Agenda 2030 (kommunstyrelsen)
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Mål

Bedömning

Trend

Mål

Installation av bergvärme

Skapa förutsättningar för en mötesplats för näringslivet

Minskad miljöpåverkan

Ökat samarbete med våra grannkommuner

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga
huvudmän i Sverige

Vatten i balansprojekt tillsammans med näringsliv och föreningar
Ge bred information och ökad förståelse för vår verksamhet via
Vi på Tjörn och externa informationskanaler.

Fortsatt utredning skolstruktur på västra Tjörn (Bleket alternativt
Skärhamn), gemensamt för kultur och fridid, barn och utbildning samt
kommunstyrelsen)

Tydlighet när vi gör planprioriteringar och vidare kommunikation till
berörda.

Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar
Samverkan med civilsamhället.
Öka likvärdigheten mellan kommunens fritidshem
Genomförda insatser
Inventera och granska bedömningsmaterial för grundsärskolan
Genomförda upphandlingar.
Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och
ungdomskultur

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande
av resurser

Bättre resultat via skolbiblioteken

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna (barn och utbildning)

Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt med riktade
insatser för barn

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna

Insatser för tryggare skoltoaletter

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter (socialförvaltningen)

Mätning av kundnöjdhet

Aktivt söka extern finansiering (ex EU, Lona med flera)

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Vi jobbar målinriktat och som en helhet så att vi kan prioritera och
fokusera för bästa resultat.

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens

Vidareutveckla nyckeltal för relevanta jämförelser
Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats

Genom samhällsbyggnadsgruppen skapa en gemensam målbild i hela
koncernen med prioriteringar i samhällsbygget.

Tydliggörande av ansvar och roller (kommunstyrelsen)

Strategisk plan för lokalförsörjning samt stödjande dokument för
olika behov i lokalförsörjningsprocessen.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda samverkansformer
med andra aktörer

Soliditet och resultat.

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet
Utveckla samverkan inom turistorganisationer och kreativa näringar
Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara
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Bedömning

Trend
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Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål
samtliga förvaltningar
Inför 2020 beslutade Tjörns politiker om totalt 105 prioriterade mål för kommunens verksamheter. De prioriterade
målen beslutas i de flesta fall av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget eller i bolagens styrelser.
De prioriterade målen ska, enligt kommunens styrmodell, uppfyllas under innevarande budgetår.

Måluppfyllelse totalt
inklusive bolagen

Jämförelser måluppfyllelse
nämnder och bolag

Av de totat 105 prioriterade målen är 73
mål, det vill säga 70 procent, helt eller i
hög grad uppfyllda. Endast 8 procent av
målen (8 mål) är inte uppfyllda. Om man
tar med även delvis uppfyllda mål hamnar
måluppfyllelsen totalt på 92 procent.

Måluppfyllelsen varierar något mellan
kommunens nämnder och bolag. Kulturoch fritidsnämnden har högst måluppfyllelse med 93,9 procent helt eller i hög
grad uppfyllda mål. Lägst måluppfyllelse
har Tjörns Bostads AB med 33 procent
helt eller i hög grad uppfyllda mål. Räknar
man med även de prioriterade mål som
är delvis uppfyllda är skillnaderna mellan
nämnderna mindre, även då bolagen
ligger något sämre till.

Måluppfyllelse totalt
exklusive bolagen
För kommunens nämnder finns det totalt
89 prioriterade mål för 2020. Av dessa är
75,3 procent helt eller i hög grad uppfyllda. Ytterligare 20,2 procent är delvis
uppfyllda, 3,4 procent är inte uppfyllda
och 1,1 procent är inte bedömda.
2019 var 97 procent av nämndernas prioriterade mål helt, i hög grad eller delvis
uppfyllda. För 2020 var denna siffra 96
procent. Detta innebär att nämnderna
trots de påfrestningar som pandemin har
inneburit under 2020 ändå har lyckats
uppnå en hög måluppfyllelse.

2020 var ett år då inte mycket blev som
planerat och man hade kunnat vänta
sig att måluppfyllelsen skulle påverkas
negativt. Men trots pandemin kan vi se en
fortsatt mycket hög måluppfyllelse av de
prioriterade målen.

Inte uppfyllda mål
De mål som inte är uppfyllda är ”Bibehålla andelen förskolelärare i förskolan”,
”Certifiering Säker och trygg kommun”,

”Skapa förutsättningar för mötesplats
för näringslivet”, ”Införande av digitala
beställningar”, ”Mätning av kundnöjdhet”
(två olika mål), ”Mätning av NHI” och ”Färdigställda bostäder”. Ett av de ej uppfyllda
målen hör hemma i samhällsbyggnadsnämnden, ett på barn- och utbildningsnämnden, tre på Tjörns Måltids AB, två på
Tjörns Bostads AB och ett på kommunstyrelsen.
Anledningen till att målet ”Bibehålla
andelen förskolelärare i förskolan” inte är
uppfyllt är för att det är svårt att rekrytera förskolelärare till verksamheten.
Förvaltningen beviljades inte heller det
statsbidrag man sökt för att öka personaltätheten i förskolan då bidraget var översökt och inte räckte till Tjörns kommun.

lagstadgade ansvar kopplat till säkerhetsskydd och civilt försvar. Ny information
från WHO gör gällande att nuvarande
certifiering räcker 2021 ut.
Arbetet med att skapa förutsättningar
för mötesplats för föreningslivet har
inte kunnat genomföras som planerat på
samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom
det måste ske i samverkan med näringslivet. Det är förvaltningens bedömning att
detta inte har kunnat ske på grund av den
rådande pandemin.
Såväl Tjörns Måltids AB och Tjörns
Bostads AB menar att det är den rådande
situationen med covid-19 som gjort att
man inte kunnat uppfylla alla mål i sin
budget.

Målet med certifiering som en säker och
trygg kommun har inte kunnat uppfyllas
under året. Detta eftersom de resurser
som skulle arbetat med frågan behövts
kopplat central krisledning med anledning
av covid-19 samt till kommunens ökade
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Ekonomiska nyckeltal för sju år, Tjörns kommun
2020
Resultat, mkr
Årets resultat
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar
Förändring nettokostnad inklusive avskrivningar
Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag
(inklusive avskrivningar, exklusive finansnetto)
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning årlig förändring
Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utjämning
Finansnetto
Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag
(inklusive avskrivningar, inklusive finansnetto)
Balans, mkr
Balansomslutning
Eget kapital
Periodens investeringar
Självfinansieringsgrad
Låneskuld för kommun
Soliditet
Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Kassalikviditet
Borgensåtagande
Borgensåtagande kronor per invånare
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
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2019

2016

2015

2014

50,7
7,1
8,1
26,0
18,8
262,2
270,4
288,9
316,2
330,5
-1 153,0 -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9 -1 080,2
-890,8
-878,2 -842,6 -798,7
-749,7
-42,6
-40,6
-40,3
-37,1
-36,7
-933,4
-918,8 -882,9 -835,9
-786,4
1,6 %
4,1 %
5,6 %
6,3 %
5,6 %
95,0 %
99,4 % 99,5 % 97,1 %
98,5 %

18,6
241,5
-953,4
-711,9
-33,1
-745,0
4,4 %
99,0 %

24,5
214,0
-900,3
-686,3
-27,2
-713,5
7,7 %
97,7 %

982,7
6,3 %
5,2 %
1,4
94,8 %

924,7
4,2 %
0,8 %
1,2
99,2 %

1 282,2
461,7
81,9
113,9 %
315,0
36,0 %
13,2 %
134 %
744,9
46 132
292,2

1 193,3
411,1
72,9
66 %
315,0
34,5 %
9,6 %
126 %
747.1
46 647
296,3

2018

887,3
3,0 %
0,9 %
3,7
99,1 %

2017

861,3
7,9 %
3,0 %
0,6
97,0 %

798,6
6,2 %
2,4 %
6,6
97,6 %

752,2
3,0 %
2,5 %
11,4
97,5 %

730,4
5,5 %
3,4 %
7,6
96,6 %

1 142,3 1 142,9
404,0
395,9
57,3
73,0
84 %
86 %
265,0
300,0
35,4 % 34,6 %
8,3 %
6,3 %
102 %
114 %
733,5
733,5
46 068 46 453
309,2
319,8

1059,4
369,9
106,6
52 %
300,0
34,9 %
4,3 %
106 %
665,5
42 701
323,9

985,3
351,1
75,4
69 %
250,0
35,6 %
1,5 %
94 %
644,7
42 096
336,1

871,2
332,5
118,0
45 %
190,0
38,2 %
-2,1 %
68 %
650,3
42 967
351,0
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Uppföljning av god
ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning. Det
handlar om att styra ekonomin både ur ett
kortare och längre perspektiv. Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än de som
finns att tillgå och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin
välfärd men inte heller bära kommande generationers kostnader.
Kommunallagen anger att riktlinjer för god
ekonomisk hushållning ska antas av kommunfullmäktige. God ekonomisk hushållning följs
upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut. I årsredovisningens förvaltningsberättelse
ska balanskravsutredning upprättas. Om ett
balanskravsunderskott uppstår ska det regleras
inom en treårsperiod.
Från och med 2013 finns det möjlighet att
reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv. Tjörns kommun inför
resultatutjämningsreserv 2020 och riktlinjerna
för god ekonomisk hushållning har kompletterats med riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserve. I riktlinjerna anges att resultatutjämningsreserven som högst ska uppgå till
det belopp som motsvarar 5 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Reserveringar

Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning
I kommunallagen anges att riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska antas med en konkret
uttolkning av vad det betyder för kommunen.
Riktlinjerna anges i beslutad budget för Tjörns
kommun. Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och
styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse
och ett effektivt resursutnyttjande. I beslutad
budget ges inriktningsmål och prioriterade mål
för verksamheten. Inriktningsmålen ska vara
uppfyllda under mandatperioden och de prioriterade målen ska uppfyllas under budgetår.
God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun
anses uppfyllt när 75 procent av de prioriterade

målen är helt eller delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.

Balanskravsresultat

God ekonomisk hushållning för år 2020 anses
uppfyllt då både de finansiella målen och verksamhetsmålet är uppfyllt.

Balanskravsresultat

Finansiella mål
• Finansiella målet för soliditet är 25 procent.
• Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag är 1 procent.

Soliditeten uppgår till 36,0 procent och årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 5,2 procent.
Finansiella målen är därmed helt uppfyllda.

Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i enlighet med det vid tillfället bästa
alternativ som lagen medger. För att reservera
till RUR måste kommunens finansiella mål vara
uppfyllda. Om uttag ska vara möjligt ska den
prognostiserade underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år
understiga den genomsnittliga utvecklingen av
skatteunderlaget för de senaste tio åren. Medel
får användas för att återställa ett negativt
balanskravsresultat högst till det belopp att
balanskravsresultatet blir noll. Maximalt 60
procent av RUR får tas i anspråk det första året
då ovan kriterier för skatteunderlagsutvecklingen uppfylls, under andra året får maximalt 50
procent tas i anspråk och under tredje året får
resterande medel tas i anspråk.

mkr
50,673
- 0,091
0
0
0
0
50,582
-40,755
0
9,827

Verksamhetsmål
• Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis
uppfyllda prioriterade mål i nämnderna ska
uppgå till 75 procent.

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål
uppgår till 96 procent. Därmed anses verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning
uppfyllt.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnaderna är kommunens enskilt största kostnad men det är
också genom engagerade medarbetare som kommunen kan uppnå
kvalitetsförbättringar i de välfärdstjänster som utförs för Tjörnbornas
räkning.

Kompetensförsörjning
Under 2020 har kommunen fortsatt med
den kompetensförsörjningsplan som
antogs 2018 med de fyra fokusområdena ledarskap, profilera, mentorskap och
delaktighet.

Ledarskap
Chefsnätverket Ledarforum har haft fyra
möten varav ett fysiskt och tre digitala.
Innehållet har handlat om Agenda 2030,
nya styrdokument, ekonomin, digital
transformation, ny webbplats och förstås
anpassningar på grund av coronapandemin.
Ett utbildningsår för chefer har erbjudits.
Många chefer har gått utbildningar och
därmed skapat ökade förutsättningar till
goda arbetsplatser och en attraktiv arbetsgivare. Utbildningar har genomförts
bland annat inom arbetsmiljö, styrsystem,
rekrytering, arbetsrätt och i kommunikativt ledarskap.

Profilera
Arbetsgivarvarumärket På Tjörn får
medarbetarna ta plats fortsätter och
används i platsannonser, på instagram och
digitala mässor. Även i år har kommunens
Instagram konto ”lånats” ut till olika medarbetare som vi har kunnat följa under en

36

vecka. Många av våra medarbetare vill
berätta om och visa upp sin arbetsvardag
och sitt yrke.

Mentorskap
Det första mentorprogrammet för chefer
har avslutats. Utvärderingen gav ett
mycket positivt resultat. Ett nytt mentorprogram planerades in för 2020 men
flyttas nu till 2021. Mentorprogrammet
genomförs tillsammans med Orust,
Lilla Edet och Kungälvs kommun. Mentorprogrammet ger mervärde för både
mentor och adept och ger utveckling i sitt
chefsskap.

Delaktighet
Utbildningen Kommunikativt ledarskap
har genomförts vid två tillfällen under
2020 och utvärderingen visar att den ger
mervärde för chefen i sitt kommunikativa ledarskap. Utbildningen kommer att
fortsätta även 2021 eftersom inte alla
chefer inom kommunen har gått utbildningen. Dock behöver denna utbildning
genomföras fysiskt, därför avvaktar vi
med utbildningen tills restriktioner och
pandemilag ändras utifrån covid-19.

Arbetsmiljö och hälsa
Kommunen har genomfört utbildningar i
systematiskt arbetsmiljöarbete. Även en

digital halvdagsutbildning i rehabilitering
har genomförts. Fokus har också legat på
att utbilda cheferna i hur de kan använda
SAM-modulen i Hypergene, som är ett verktyg för stöd i chefens ansvar för arbetsmiljöuppgifterna och som öppnades upp
i slutet av 2019. Verktyget ska underlätta för cheferna att tillsammans med
medarbetarna och skyddsombud arbeta
systematiskt med arbetsmiljöuppgifterna
och på så sätt skapa bättre förutsättningar för chefen att ta sitt arbetsmiljöansvar.
En uppdaterad arbetsmiljöpolicy, som
beskriver de mål vi har för arbetsmiljön
och hur vi följer upp arbetsmiljöarbetet,
har antagits under året. Arbetsmiljö och
systematiskt arbetsmiljöarbete har varit
ett fokus under 2020 och kommer så att
fortsätta kommande år för en god och
attraktiv arbetsgivare.
Från och med 2020 hanteras Friskvårdsbidraget genom systemet ePassi, Min friskvård. Detta medför att hanteringen blivit
helt digital. Nyttjandet av friskvårdsbidraget ligger under året på liknande nivå som
tidigare år. Under 2020 har friskvårdsinspiratörer identifierats och utbildats. Chefer
har fått stöd och rådgivning och hjälp med
olika insatser.

Heltidsresan
2020 drog igång med fokus på heltidsarbete som norm inom socialförvaltningen.
I början innebar det kartläggning och
planering kring möjligheter att höja
medarbetarnas sysselsättningsgrader
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och samtidigt hushålla med ekonomiska
resurser. Det ledde till att projektgruppen med dess tillhörande arbetsgrupper
presenterade förslag till heltidsresans
styrgrupp. Ett av besluten för att arbeta
med heltidsarbete som norm ledde till att
det inom socialförvaltningen endast sker
nyanställningar på heltid. Vid årets slut
stod vård och omsorgsavdelningen redo
med införandet av önskade höjningar
och förändringar i schemaplaneringen.
Arbetet med heltidsresan fortsätter under
2021.

Personalomsättning och
rekrytering
Personalomsättningen för 2020 var 96
externa avgångar. I jämförelse med 2019
som var 153. Det är en minskning med 57
externa avgångar under år 2020. Även
interna avgångar har minskat med 24
tjänster i jämförelse med 2019.
Kommunkoncernen har under 2020 haft
158 annonserade tjänster ute och det var
2 225 antal sökande. Motsvarande under
2019 var 1 711 sökande till 153 annonserade tjänster. Detta innebär i genomsnitt
14 antal sökande per utlyst tjänst för
2020 och för 2019, 11 sökande per tjänst
(dock har inte alla tjänster tillsatts).
Omvärldsanalys visar också på en nedtrappning av rekryteringsbehov i närområdet, vilket också har en påverkan av
resultatet.

Årsarbetare i kommunkoncernen
		

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
2020

2019

2018

2017

2016

2015

72
64
56
427
441

64
66
54
405
443

65
66
56
468
464

50
73
53
463
487

77
64
51
418
567

70
60
49
372
510

Kommunkansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Årsarbetare Tjörns kommun

1 060

1 033

1 119

1 126

1 177

1 061

49
11
30

46
10
33

56
14
33

55
14
31

54
15
32

51
15
30

Tjörns Bostads AB
Tjörns Hamnar AB
Tjörns Måltids AB
Summa årsarbetare
i kommunkoncernen

1 150

1 122

1 222

1 226

1 278

		

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Kön

Kvinna

9,0 %

7,1 %

7,9 %

7,7 %

7,2 %

9,0 %

Man

8,0 %

7,2 %

7,0 %

6,0 %

5,0 %

6,3 %

–29 år

5,9 %

5,3 %

6,9 %

5,9 %

5,1 %

6,7 %

30–49 år

8,9 %

6,7 %

7,1 %

6,3 %

7,0 %

8,9 %

50–

9,4 %

7,8 %

8,6 %

8,8 %

7,2 %

8,1 %

Ålder

Summa tid med långtidsfrånvaro								
överstigande 59 dagar i
förhållande till totalsjukfrånvaro: 33,2 % 36,6 % 49,4 % 57,2 % 38,8 % 26,0 %
Total sjukfrånvaro

1 157

Kommun		

8,9 %

7,1 %

7,7 %

7,4 %

6,8 %

8,6 %

Kommunkoncern

8,8 %

7,3 %

7,8 %

7,2 %

6,9 %

8,4 %

88,9 %

88,5 %

Sysselsättningsgrad
Personalvolym

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Antal tillsvidareanställda
Antal tidsbegränsat anställda
Timavlönade årsarbetare
Årsarbetare totalt

966
200
106
1 166

993
152
110
1 143

1 089
155
96
1 216

1 071
193
131
1 257

1 067
204
134
1 177

1034
156
136
1 061

Andel kvinnor
Andel män		

Tjörns kommun

Det kan förekomma en viss avvikelse mellan utfallen på personalnyckeltalen som presenteras i denna årsredovisning
jämfört med tidigare årsredovisningar då kommunen implementerat nya rapporter och beräkningssätt för att ta fram
personalnyckeltal,

46,5

84,3 % 85,1 % 84,3 % 84,9 % 84,9 % 85,2 %
15,7 % 14,9 % 15,7 % 15,1 % 15,1 % 14,8 %

Åldersstruktur Tjörns kommun 2020			
Åldersstruktur Tjörns kommunkoncern 2020
Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:		Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:		
Ålder
–29
30–39
40–49
50–55
56–
Totalt

Kvinnor
91
189
256
153
285

Män
25
39
48
28
43

Totalt
116
228
304
181
328

Ålder
–29
30–39
40–49
50–55
56–

983

183

1 166

Totalt

90,5 % 90,2 % 90,0 % 88,0 %

Kvinnor
92
194
270
171
303

Män
27
44
56
35
60

Totalt
119
238
326
206
363

1 030

222

1 252
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är medarbetarnas
genomsnittliga ålder
i kommunen
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Nyckeltal medarbetare
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Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen
• Nya GIS-systemet ska ge fler karttjänster till

Samhällsbyggnadsnämnden
• Det systematiska arbetet inom VA att få

Barn- och utbildningsnämnden
• Projektering av framtidens skola Östra Tjörn

•

Den nya digitala plattformen ska vara
implementerad i hela kommunkoncernen.

•

Vattentillgången ska säkerställas i samarbete
med Kungälv och Stenungsund.

•

Fler föreskoleplatser i Myggenäs och
Skärhamn ska skapas.

•

Nya digitala arbetssätt och verktyg för det
politiska nämnderna ska finnas på plats.

•

Den digitala resan ska fortsätta med nytt
verksamhetssystem för miljöärenden.

•

De digitala utvecklingen ska fortsätta i
kommunikation med vårdnadshavare.

•
•
•
•

Modell för lokalförsörjning ska vara klar.

•

Digitala system för översiktsplanen och inom
flödesmätning för VA verksamheten ska
utvecklas.

•

Formativ bedömning ska göras via
dokumentation i Unikum.

•

Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral
för en säkrare miljö ska fortsätta.

•

•
•
•
•
•

Fortsatt arbete med ny översiktsplan.

•

Uppdraget med att ta fram en ny översiktsplan
ska fortsätta fram till 2022.

Arbete med att skapa en likvärdig skola
ska fortsätta.
– Personalförstärkande insatser för
		 elever med lång och oroande frånvaro.
– Personalförstärkningar för att öka
		 måluppfyllelse för våra svagaste elever.

•

Det systematiska kvalitetsarbetet ska öka.
Det handlar om analyser, tidigarelagd
kvalitetsrapport, fler budgetmål uppnådda
tidigare, möjlighet att anpassa arbetsplan till
ny budget, ekonomisk uppföljning där
åtgärder kan vidtas tidigare.

•

Anpassningar till följd av coronapandemin ska
fortsätta.

medborgarna.

ledningarna i gott skick ska fortsätta.

Vi ska fira demokratin 100 år.
Antalet styrdokument ska minska.
Stabsarbete med anledning av coronapandemin ska fortsätta.
Hållbarhetsarbete Agenda 2030 fortsätter.
Bolagsutredning presenteras.
Samverkan infrastrukturfrågor.
Utredning av räddningstjänsten.

Kultur- och fritidsnämnden
• Biblioteken ska vara Tjörnbornas moderna
och tillgängliga vardagsrum.

Socialnämnden
• Ska hantera en förväntad vårdskuld; Kvinnor

och barn som farit illa när de varit instängda i
sina hem och psykisk ohälsa.

•
•
•
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Större behov av boendestöd och hemtjänst.
Heltidsresan ska vara införd.
Behovsanalyser inom äldreomsorgen för att
möta morgondagens kunder på ett tidigt och
effektivt sätt ska upprättas. Till exempel använda befintliga resurser mer innan mer vårdkrävande resurser till exempel boenden sätts in.

ska inledas.

•

Ungdomarna ska vara med och forma
framtidens Delta.

•

Arbetet med att skapa en scen och biograf
fortsätter.

•

Sundsby säteri ska vara ett besöksmål där vi
värnar natur-, miljö- och kulturvärden.

•
•

Idrottsanläggningarna ska lyftas in i framtiden.

•

Tjörn ska vara en av de ledande kulturkommunerna i Sverige.

Tjörn som destination ska utvecklas inom nya
områden.
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professionell måltidsservice som lever upp till
de lagar och riktlinjer som styr den offentliga
måltiden ska fortsätta.

Tjörns Bostads AB
• Målet ska vara att bygga 20 nya hyreslägenheter per år.

•

Ladd-tjänster vid parkeringsytor för boende i
kommunala bostadsbolag ska erbjudas.

•

Genom att öka installationen av bergvärme och
solceller ska minskad miljöpåverkan ske.

•

I ett pilotprojekt om hållbar renovering i
samverkan med Sveriges allmännytta ska vi
medverka.

•

De goda resultat i medarbetarenkäten i syfte
att kunna attrahera nya medarbetare inför
framtida rekryteringsbehov ska bibehållas.

•

Vår kompetens ska vara med i arbetet kring en
ny skolstruktur för Tjörn.

•

Utvecklingen av vårt arbete kring upphandlingar med små företag ska fortsätta.

•

•

Ett nytt fastighetssystem ska möjliggöra fler
digitala tjänster.

Medarbetares digitala användning ska stärkas.

•

Ekonomiuppföljningen av våra olika byggprojekt ska säkerställas.

•

I utvecklingen av koncernens lokalförsörjningsprocess ska vi vara delaktiga.

Tjörns Hamnar AB
• Arbetet med färjeutredning avseende ny färja

•

Genom olika trygghetsskapande insatser i våra
bostadsområden ska vi bidra till en säker och
trygg kommun.

•

•

Hitta arbetsmetoder för att samverka kring
bostäder för utsatta grupper.

•

Genom bra underhåll ska vi bibehålla värde i
vårt fastighetsbestånd.

på linje 361 ska fortsätta.

Industrimark i Wallhamnsområdet ska
utvecklas.
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Tjörns Måltids AB
• Arbetet med att utföra en kostnadseffektiv och

Tjörn – möjligheternas ö hela året
och för hela livet
Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets
alla faser. Företagsamhet, småskalighet och
närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna
landskapet och kulturen är våra unika värden.
Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för
Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna
skapas genom förutsättningarna på Tjörn
och genom ökad närhet till en växande och
dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje
individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och
drömmar.
Inledning, Tjörns vision 2035
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FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter
Finansiell analys av kommunen,
resultaträkning
Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på
+50,7 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört med 2019 på 43,6 miljoner kronor,
då resultatet blev +7,1 miljoner kronor. Jämfört med
budget 2020, där resultatet budgeterades till
+10,0 miljoner kronor, är det en positiv resultatavvikelse på +40,7 miljoner kronor.

mkr
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Kommunens intäkter är totalt 1 253,8 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag är den i särklass
största intäkten, med en andel på cirka 78 procent.

50,7

50

Det är något högre jämfört med 2019 då andelen var
cirka 77 procent. Andelen för verksamhetens intäkter
är något lägre jämfört med förra året, 21 procent mot
22 procent 2019. Främst på grund av lägre bidrag och
övriga intäkter. Finansiella intäkter har en andel på cirka
1 procent, vilket är samma jämfört med 2019.

45
40
35
30
25
20

33,0
26,0

24,5
18,6

18,8

15

Kommunens kostnader

Kommunens intäkter

Årets resultat

Kommunens kostnader är totalt 1 203,1 miljoner kronor. Personalkostnaderna har den största andelen på
cirka 52 procent. Jämfört med 2019 är det en minskning
med cirka 1 procent, i övrigt är det små förändringar.

8,1

10
5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunens intäkter

Intäkter

Kostnader

1,9 % 0,7 %

3,6 %

6,3 %
8,5 %
12,7 %
9,3 %

23,4 %

Skatteintäkter/statsbidrag

Övriga intäkter

Personalkostnader

Avskrivningar

Taxor och avgifter

Finansiella intäkter

Köpta tjänster

Bidrag

Lokal- och fastighetskostnader

Finansiella kostnader

Bidrag

Övriga kostnader

40

Procent

262,2

20,9

159,4
78,5
24,3
8,9
982,7
1 253,8

12,7
6,3
1,9
0,7
78,4
100,0

Mkr

Procent

Verksamhetens kostnader
1 153,0
varav
– Personalkostnader
-628,7
– Lokal- och fastighetskostnader -111,7
– Bidrag
-28,3
– Köpta tjänster
-281,5
– Övriga kostnader
-102,8
Avskrivningar
-42,6
Finansiella kostnader
-7,5
Summa
-1 203,1

95,8

Kommunens kostnader

52,3 %
78,4 %

Mkr

Verksamhetens intäkter
varav
– Taxor och avgifter
– Bidrag
– Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Skatteintäkter/statsbidrag
Summa

2,3 % 0,6 %
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7,1

52,3
9,3
2,3
23,4
8,5
3,6
0,6
100,0

Verksamhetens intäkter uppgår till 261,3
miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster (0,9 miljoner kronor ). Det
är 0,6 miljoner kronor lägre än föregående år (261,9 miljoner kronor, exklusive
jämförelsestörande poster på 8,5 miljoner kronor). Det är således en marginell
förändring mellan 2019 och 2020 på
totalnivå och även små förändringar mellan intäktsslagen.
Verksamhetens kostnader uppgår till
1 153,0 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,4 miljoner kronor jämfört med
föregående år (1 148,6 miljoner kronor).
Förändringen mellan 2019 och 2020
blev +0,4 procent. Andelen personalkostnader minskar något medan andelen
köpta tjänster, lokal- och fastighetskostnader, övriga kostnader och avskrivningar
ökar något.

Avskrivningar

Kommunens nettokostnad innan avskrivningar blev 891,7 miljoner kronor,
exklusive jämförelsestörande poster
(886,7 miljoner kronor 2019 exklusive
jämförelsestörande poster). Nettokostnaden ökar med 5,0 miljoner kronor eller
cirka 0,6 procent mellan 2019 och 2020.

Avskrivningarna för året redovisas till
42,6 miljoner kronor mot budgeterat 42,0
miljoner kronor. Ökningen beror på fler
avslutade och aktiverade investeringsprojekt än budgeterat. Jämfört med 2019
års utfall ligger avskrivningarna cirka 2,0
miljoner kronor högre.

Nettokostnadsandelen
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag är ett viktigt
nyckeltal för att följa utvecklingen av
kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen, inklusive avskrivning och exklusive jämförelsestörande poster, blev 95,1 procent 2020 jämfört
med 100,3 procent 2019. Sammanräknat
med finansnetto som är +1,4 miljoner
kronor 2020, blir nettokostnadsandelen
94,9 procent 2020 jämfört med 100,1
procent 2019.

Skatteintäkter och statsbidrag
eller utjämning
Årets skatteintäkter inklusive generella
statsbidrag och utjämning blev 982,7 miljoner kronor (budget 980,0 miljoner kronor). Mot föregående år är det en ökning
på 58,0 miljoner kronor eller 6,3 procent.
Ökningstakten har under de senaste åren
varierat mellan 3 till 8 procent.

1 000

Nettokostnadsandel exklusive finansnetto
110

Budgetavräkning
Mkr
Nettokostnader före avskrivning
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter och generella
statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat 		Budget			Avvikelse
-890,8 		 -925,0			+34,2
-42,6 		 -42,0			 -0,6

100
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98

101

101

98

100

100

95

90

700

80
60

500

+982,7 		
+980,0			+2,7

50

400

-7,5

-9,0			 +1,5

Resultat efter finansiella poster

+50,7		 +10,0			+40,7

Årets resultat

+50,7		+10,0			
+40,7

803,4

679,0

716,1

841,7

890,7

927,3

758,4

600

70

+8,9 		 +6,0			 +2,9

Verksamhetens nettokostnad inklusive
avskrivningar, mkr
934,3

800

-933,4 		 -967,0			+33,6

+49,3		+13,0			
+36,3

Tjörns kommuns skattesats är 21,71 procent och kommunen fick in 866,7 miljoner
kronor i egna skatteintäkter. Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader av
skatteunderlaget mellan kommunerna i
landet. Skillnaden mellan de egna beskattningsbara inkomsterna och ett skatteutjämningsunderlag på 115 procent av den
genomsnittliga skattekraften i landet
blir inkomstutjämningsbidraget. Ett fåtal
kommuner överstiger 115 procent av
den genomsnittliga skattekraften och får
bidra till systemet.
Tjörns kommun fick 43,0 miljoner kronor i inkomstutjämning och 46,7 miljoner
kronor i fastighetsavgift. Övriga generella
statsbidrag uppgick till 34,0 miljoner kronor. Det består bland annat av bidrag från
statens välfärdsmiljarder som fördelas
utifrån flyktingvariabler med 3,9 miljoner
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Förändringar av kostnader
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kronor samt statens stöd för att stärka
välfärden under coronapandemin med
30,1 miljoner kronor.
Kostnadsutjämningen utjämnar
kostnader mellan kommunerna som
bygger på strukturella skillnader och
en standardkostnad. Dels kan det vara
att behovet av kommunal verksamhet
är olika, till exempel kan det finnas ett
större behov av äldreomsorg i kommuner med många äldre invånare. Dels kan
en glesbygdskommun behöva ha färre
elever per lärare och högre kostnader
för skolskjutsar. Systemet kompenserar
inte om en kommun väljer att ha en högre
servicegrad eller om verksamheten sköts
effektivare än andra. Tjörns kommun har
en gynnsam struktur och betalar in 43,5
miljoner kronor till kostnadsutjämningen.
Till LSS-utjämningen (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) som
är ett eget system, får Tjörns kommun
cirka 7,0 miljoner kronor.
Kommunen får även ett bidrag via ett
regleringsbidrag på 16,4 miljoner kronor
och ett införandebidrag på 12,4 miljoner
kronor.

42

Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning

Finansiella intäkter
och kostnader

1 000

Budgeterade finansiella intäkter var
6,0 miljoner kronor och utfallet blev 8,9
miljoner kronor. Finansiella intäkter på
8,9 miljoner kronor består av utdelning
från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
som beslutats om på bolagsstämman, 5,0
miljoner kronor. Borgensavgifter från bolagen som blev 2,5 miljoner kronor. Övrigt
är ränteintäkter på tillgodohavanden.
Budgeterade finansiella kostnader var
9,0 miljoner kronor och utfallet blev 7,5
miljoner kronor. Finansiella kostnader på
7,5 miljoner kronor består av räntekostnader på lån med 4,8 miljoner kronor.
Ränteuppräkning på pensionsskuld 2,3
miljoner kronor samt övriga finansiella
kostnader på 0,4 miljoner kronor.
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Långfristig låneskuld är 315 miljoner
kronor, vilket är oförändrat jämfört med
årsbokslutet 2019. Budgeterad ökning
av lånevolymen var 57,1 miljoner kronor.
Den genomsnittliga räntebindningstiden
är 2,63 år och den genomsnittliga räntan
på balansdagen är 1,35 procent.
Kommunen har 5 ränteswapar på totalt
115 miljoner kronor. Marknadsvärdet
på ränteswapar är 2,4 miljoner kronor.
Marknadsvärdet bör jämföras med vad
ett fasträntelån med motsvarande löptid
kostat vid samma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är den kostnad som skulle uppstå om avtalet avslutas
i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid
ges ränteskillnadsersättning.
Räntebindningen, inklusive
ränteswapar, förfaller
inom 1 år med 135 miljoner kronor,
inom 1–2 år med 10 miljoner kronor,
inom 2–3 år med 30 miljoner kronor,
inom 3–4 år med 45 miljoner kronor,
inom 4–5 år med 50 miljoner kronor,
inom 5–6 år med 45 miljoner kronor.
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Kommunens upplåning och
avstämning mot finanspolicyn

Avstämning mot finanspolicyn
”Två långivare bör eftersträvas.”
Kommunen har en långivare; Kommuninvest.
”Enskild långivare bör inte representera mer
än 60 procent av total skuldportfölj med
undantag från Kommuninvest.”
Kommuninvest har 100 procent.
”Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors.”
Endast ränteswapar används.
”Den genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen ska inte understiga ett år och
inte överstiga tio år.”
Kommunen har 2,63 år som genomsnittlig
räntebindning.
”Den genomsnittliga kapitalbindningstiden
regleras inte.”
Kapitalbindningstiden är 2,80 år.
”Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras
inte.”
26,98 procent förfaller inom närmaste
12-månaders period.

Sammanlagt är beloppet 315 miljoner
kronor.
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Kommunens resultaträkning
och kassaflödesanalys
Resultaträkning, mkr		

2020

Verksamhetens intäkter
Not 2
Verksamhetens kostnader
Not 3
Nettokostnad innan avskrivning		

262,2
-1 153,0
-890,8

Avskrivningar		
Verksamhetens nettokostnader		

-933,4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Not 4
Not 5

866,7
116,0

Verksamhetens resultat		

49,3

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

44

-42,6

Not 6
Not 7

8,9
-7,5

Resultat efter finansiella poster		

50,7

Årets resultat		
		

50,7

Kassaflödesanalys, mkr		

2020

2019

Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter		
262,2
270,4
Verksamhetens kostnader		
-1 153,0
-1 148,6
Justering för gjorda avsättningar		
4,3
9,7
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar
0,0
0,0
Justering för reavinster vid försäljning av
anläggningstillgångar		
-0,1
-3,2
2019
Verksamhetens nettokostnad		
-886,6
-871,7
				
270,4
Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
982,7
924,7
1 148,6
Finansiella intäkter		
8,9
8,6
-878,2
Finansiella kostnader		
-7,5
-7,4
-40,6
Medel från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital		
97,5
54,2
-918,8
				
868,0
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager		
-3,8
1,7
56,7
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		
1,6
19,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		
25,4
-21,3
5,9
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder
8,6
5,4
Medel
från
förändringar
i
rörelsekapitalet		
31,8
5,4
8,6
Medel från den löpande verksamheten		
129,3
59,6
-7,4
				
7,1
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella tillgångar
Not 8
-81,9
-72,9
7,1		
Försäljning av materiella tillgångar
Not 10
-1,1
3,5
Medel från investeringsverksamheten		
-83,0
-69,4
				
Finansieringsverksamheten				
Utlåning				
Minskning av långfristiga fordringar		
0,0
0,0
Upplåning				
Nyupptagna lån		
0,0
50,0
Amortering av låneskulder		
0,0
0,0
Medel från finansieringsverksamheten		
0,0
50,0
				
Förändring av likvida medel		
46,3
40,2
Likvida medel vid årets början		
138,1
97,9
Likvida medel vid periodens slut		
184,4
138,1
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Kommunens balansräkning
Balansräkning mkr		

2020

2019

			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11
866,1
837,0
Pågående ny-, till och ombyggnad
Not 9
73,9
72,0
Maskiner och inventarier
Not 12
32,0
24,6
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper och andelar
Not 13
19,3
19,3
Långfristiga fordringar
Not 14
0,6
1,8
Summa anläggningstillgångar		
991,9
954,7
			
Omsättningstillgångar			
Lager och förråd
Not 15
15,6
11,8
Fordringar
Not 16
90,3
88,7
Kassa och bank
Not 17
184,4
138,1
Summa omsättningstillgångar		
290,3
238,6
			
Summa tillgångar		
1 282,2
1 193,3

Balansräkning mkr		

2020

2019

Eget kapital, avsättningar och skulder			
			
Eget kapital
Not 18		
Ingående eget kapital		
411,1
404,0
Årets resultat		
50,7
7,1
Utgående eget kapital		
461,7
411,1
			
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner
Not 19
105,6
98,8
Övriga avsättningar
Not 20
12,0
14,5
Summa avsättningar		
117,6
113,3
			
Skulder			
Långfristiga skulder
Not 21
497,3
488,7
Kortfristiga skulder
Not 22
205,6
180,2
Summa skulder		
702,9
668,9
			
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
1 282,2
1 193,3
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
Not 19
292,2
296,3
Ansvarsförbindelse, avfallsdeponi
Borgensåtaganden
Not 24
744,9
747,1
				
Soliditet		
36,0 %
34,5 %
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Resultat per bolag

Balansräkning per bolag

Dotterbolag/
Kommun Moderbolag

Resultaträkning, mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Dotterbolag/
Kommun Moderbolag

Koncernbolag

Tjörns
Kommunala
Tjörns
Tjörns
Tjörns
Tjörns
Förvaltnings AB Hamnar AB Bostads AB Måltids AB
kommun

262,2
-1 153,0
-42,6
-933,4
982,7
8,9
-7,5

0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,0
9,2
-0,5

44,5
-29,6
-5,9
9,0
0,0
0,0
-0,8

135,1
-99,1
-19,7
16,3
0,0
0,0
-10,8

33,6
-31,8
-0,1
1,7
0,0
0,0
0,0

50,7
0,0
0,0
50,7

8,6
1,6
-0,2
10,0

8,2
-0,6
-1,6
6,0

5,5
0,0
-2,6
2,9

1,7
0,0
-0,4
1,3

Balansräkning, mkr

Koncernbolag

Tjörns
Kommunala
Tjörns
Tjörns
Tjörns
Tjörns
Förvaltnings AB Hamnar AB Bostads AB Måltids AB
kommun

Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 866,1
0,0
79,9 663’,8
0,0
Pågående ny-, till och ombyggnad
73,9		
4,0
26,7
0,0
Maskiner och inventarier
32,0
0,0
31,7
3,0
0,1
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper och andelar
19,3
45,4
0,0
0,0
0,0
Långfristiga fordringar
0,6
0,0
0,6
0,3
0,0
Summa anläggningstillgångar
991,9
45,4
116,2
693,8
0,1
Omsättningstillgångar					
Lager och förråd
15,6
0,0
0,0
0,4
0,0
Fordringar
90,3
10,8
7,1
2,7
6,4
Kassa och bank
184,4
5,2
0,3
1,3
2,0
Summa omsättningstillgångar
290,3
16,0
7,4
4,4
8,4
Summa tillgångar
1 282,2
61,4
123,6
698,2
8,5
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital
461,7
23,6
19,7
64,4
3,8
Obeskattade reserver					
Obeskattade reserver
0,0
0,0
25,2
0,0
0,1
Summa obeskattade reserver
0,0
0,0
25,2
0,0
0,1
Avsättningar					
Avsättningar
117,6
0,0
0,0
6,3
0,0
Summa avsättningar
117,6
0,0
0,0
6,3
0,0
Skulder					
Långfristiga skulder
497,3
37,0
52,6
610,0
0,0
Kortfristiga skulder
205,6
0,8
26,1
17,5
4,6
Summa skulder
702,9
37,8
78,7
627,5
4,6
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 282,2
61,4
123,6
698,2
8,5
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Dammen på Sundsby grävdes fram
Äntligen blev det dags att fortsätta muddringen på
Sundsby och gräva fram en större vattenspegel. Nu
ligger cirka 10 000 kvadratmeter öppet. Projektet har
finansierats med EU-medel (Leader) och arbetet har
letts av Åtta fjordar, ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv.
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Drifts- och investeringsredovisning
Driftsredovisning
Driftsredovisningen visar verksamheternas resultat, budget samt budgetavvikelse för året.
Avvikelsen mot budget är totalt +34,2 miljoner kronor.
Nämndernas verksamheter redovisar en budgetavvikelse på totalt +28,9 miljoner kronor och centrala
poster redovisar en budgetavvikelse på totalt +5,3 miljoner kronor.
Nedan följer en kort beskrivning av nämndernas och de centrala posternas avvikelser mot budget.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen inklusive nämnd redovisar
för helåret en negativ avvikelse på totalt -4,1
miljoner kronor mot budget. Den politiska verksamheten med nämnden redovisar en negativ
budgetavvikelse med -0,3 miljoner kronor.
Kommunkansliets avdelningar står för en
negativ avvikelse mot budget på -0,6 miljoner
kronor. Personalavdelningen har en positiv
budgetavvikelse med +1,7 miljoner kronor då
covid-19 påverkat möjligheten till mässor och
andra utställningar. Soltaks lönetjänster har
också varit lägre än budgeterat. Kommunledningskontoret har en positiv budgetavvikelse
med +0,9 miljoner kronor då bidrag inte kunnat
nyttjas fullt ut under året. Mark och exploatering har en negativ budgetavvikelse beroende
på kostnader för kommunala detaljplaner och
ökade lokalkostnader. Övriga avdelningar har
mindre budgetavvikelser.

Driftsredovisning och ekonomisk analys av nämndernas verksamhet
Tkr

Intäkter

Kostnader

Resultat

Budget

0

-2 867

-2 867

-2 970

103

44 553

-138 321

-93 768

-89 664

-4 104

Samhällsbyggnadsnämnden

115 432

-142 612

-27 180

-28 881

1 701

Kultur- och fritidsnämnden

7 123

-61 599

-54 476

-55 320

844

Barn- och utbildningsnämnden

49 315

-445 293

-395 978

-412 796

16 818

Socialnämnden

89 756

-447 258

-357 502

-366 342

8 840

Förvaltningsfastigheter

25 739

-18 834

6 905

2 200

4 705

331 918

-1 256 784

-924 866

-953 773

28 907

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Summa nämndverksamhet

					
Pensionsutbetalning
Fastighets-/tomtförsäljning
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0

-17 678

-17 678

-22 000

4 322

903

0

903

0

903

Driftskonsekvenser investeringar

0

0

0

-5 427

5 427

Heltidsresan

0

-371

-371

-1 000

629

Semesterlöneskuld

0

-3 287

-3 287

-1 500

-1 787
-5 000

Återbetalning ränta TBAB
Övriga poster

Kommungemensamma verksamheter
redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på
-3,1 miljoner kronor. Köp av räddningstjänst
från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
(SBRF) redovisar en negativ budgetavvikelse på
-4,5 miljoner kronor. I övrigt finns en positiv avvikelse på +1,4 miljoner kronor då budgetposter
inte utnyttjats fullt ut.

Avvikelse

Summa verksamhet
Finansiering
Total nettokostnad kommunen

0

0

0

5 000

1 232

-2 460

-1 228

0

-1 228

334 053

-1 280 580

-946 527

-978 700

32 173

0

55 694

55 694

53 700

1 994

334 053

-1 224 886

-890 833

--925 000

34 167

Avgår interna transaktioner

-71 853

71 853

0

0

0

Total extern nettokostnad kommunen

262 200

-1 153 033

-890 833

-925 000

34 167
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Samhällsbyggnadsnämnden inklusive
nämnden redovisar för helåret en positiv
budgetavvikelse på totalt +1,7 miljoner kronor mot budget. Den politiska
verksamheten med nämnden redovisar
en budget i balans. De skattefinansierade avdelningarna redovisar en positiv
budgetavvikelse på +5,2 miljoner kronor.
Resultatpåverkan för avgiftsfinansierade
verksamheter är -3,5 miljoner kronor.

Staben
redovisar en positiv avvikelse på +1,1
miljoner kronor mot budget. Överskottet
beror delvis på vakanta tjänster under
2020 samt att planerade projekt inte
kunnat genomföras till följd av den pandemi som råder.

Miljöavdelningen
redovisar en negativ budgetavvikelse
med -0,5 miljoner kronor. Avvikelsen
beror på lägre intäkter mot budget inom
främst enskilda avlopp och miljöfarliga
verksamheter. Miljöavdelningen har också blivit tilldelad ett utökat ansvarsområde med trängseltillsyn på serveringsställen under året.

Byggavdelningen
redovisar en positiv avvikelse mot budget
med +0,1 miljoner kronor.

Bostadsanpassningsåtgärder
redovisar en budget i balans.

Planenheten
redovisar en positiv budgetavvikelse
med +1,5 miljoner kronor. Detta då en
plan antagits i slutet av året vilket gav en
intäkt på +1,2 miljoner kronor som inte
var budgeterad samt lägre personalkostnader och övriga kostnader mot budget.

Trafikenheten
redovisar en positiv avvikelse mot
budget med +1,7 miljoner kronor mot
budget. Det beror på lägre personalkostnader och färre resor inom färdtjänsten
till följd av pandemin.

Gatuenheten
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +1,2 miljoner kronor. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning
har varit lägre än budgeterat.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten
redovisar ett underskott mot budget på
-3,5 miljoner kronor. Vi årets början
prognostiserades ett underskott och en
obalans mot dagens taxa på -7,2 miljoner
kronor. Beslut om att höja taxan innebar
en intäktsökning på cirka 4 miljoner kronor. Kapitalkostnaderna är något högre
än budgeterat då flera projekt avslutats
och aktiverats. I övrigt varierar det inom
verksamheten med mindre avvikelser på
både intäkter och kostnader.

Avfallsverksamheten
redovisar ett överskott på +1,2 miljoner
kronor. Detta bokförs som en skuld till

avgiftskollektivet och påverkar därmed
inte resultatet. Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre personalkostnader
och intäkter till följd av fler slamtömningar då fler ”hemestrat” på Tjörn.

de kulturaktiviteter. Under året ställdes
några arrangemang in helt, bland annat
barn- och ungdomsfestivalen Frivolt,
och mindre arrangemang fick alternativa
restriktionsanpassade format.

Återvinningscentralen redovisar en negativ budgetavvikelse på grund av ökade
behandlingskostnader för större mängder
in. Förberedande grundarbete har utförts
inför ombyggnation av återvinningscentralen.

Även verksamheterna turism och evenemang redovisar en positiv budgetavvikelse till följd av inställda aktiviteter
och evenemang. Biblioteken redovisar en
budget i balans och den förvaltningsövergripande verksamheten redovisar en
positiv budgetavvikelse till följd av lägre
personalkostnader.

Kultur- och
fritidsnämnden
Inklusive nämnden redovisar en positiv
budgetavvikelse på +0,8 miljoner kronor.
Nämnden redovisaren en positiv budgetavvikelse på +0,1 miljoner kronor.
Orsaken är dels pandemin, som gjort att
förvaltningens många kulturaktiviteter
och arrangemang har fått ställas in samt
lägre personalkostnader än budgeterat.
Föreningsstödet redovisar en negativ
budgetavvikelse, då nämnden valde att
besluta om ett covid-19-stöd till föreningslivet på 1,4 miljoner kronor. Även
Sundsby säteri redovisar en negativbudgetavvikelse främst med anledning av
behov av insatser för avloppssystemet.
Verksamheterna barn och unga samt kultur redovisar för året en positiv budgetavvikelse då pandemin gjort att förvaltningen inte har kunnat genomföra årets
sommararrangemang och andra planera-
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Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden inklusive
nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +16,8 miljoner kronor. Den
politiska verksamheten med nämnd redovisar en positiv avvikelse mot budget med
+0,1 miljoner kronor.

Ledning förvaltning
redovisar en positiv avvikelse mot budget
med +1,5 miljoner kronor. Den positiva
avvikelsen beror till största delen på lägre
personalkostnader än budgeterat.

Ledning och administration
redovisar en negativ budgetavvikelse
med -1,3 miljoner kronor. Detta beror på
att kostnaderna för skolskjuts hade en
negativ budgetavvikelse på -2,2 miljoner
kronor, då både läsårskort och specialtransporter blev dyrare än budgeterat.
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Ledning förskola och grundskola
redovisar en positiv budgetavvikelse på
+0,9 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen förklaras dels av att intäkterna för barnomsorgsavgifter är något
högre än budgeterat samt att kostnader
för bland annat fortbildning blev lägre än
budgeterat. Dessa positiva budgetavvikelser kompenserar för att kostnader för
köpta utbildningsplatser blev dyrare än
budgeterat.
Resurscentrum
redovisar en positiv budgetavvikelse som
uppgår till +0,9 miljoner kronor vilket
förklaras av lägre personalkostnader än
budgeterat.

Grundskola
redovisar en positiv budgetavvikelse
med +7,2 miljoner kronor. Den positiva
avvikelsen förklaras till största delen
av lägre verksamhetskostnader jämfört
med budget. Lägre personalkostnader
bidrar också till den positiva avvikelsen.
Detta beror på att strukturella förändringar som genomförts för att nå en budget i balans har gett effekt. Även erhållen
ersättning för sjuklönekostnader till följd
av covid-19 om +1,5 miljoner kronor är
fördelat till berörda enheter.

Gymnasie- och vuxenutbildning
redovisar en negativ budgetavvikelse
med -0,4 miljoner kronor. Den negativa
avvikelsen förklaras till största delen av
att kostnaden för köpta platser avseende
vuxenutbildningen, både grundläggande- och gymnasialnivå, blev dyrare än
budgeterat.
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Grundsärskola, gymnasiesärskola
och särvux

Funktionshinder

redovisar en avvikelse mot budget med
-0,3 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av fler köpta platser och
även något dyrare platser än budgeterat.

redovisar för året en positiv budgetavvikelse med +3,9 miljoner kronor där den
främsta orsaken beror på förändrade
beslut inom personlig assistans samt
avslutade köpta placeringar LSS.

Förskolor

Äldreomsorgen redovisar en positiv

inklusive pedagogisk omsorg redovisar en
positiv budgetavvikelse med +8,2 miljoner
kronor. Den positiva avvikelsen förklaras
till största delen av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Den främsta
förklaringen till detta är att strukturella
förändringar som genomförts för att nå en
budget i balans har gett effekt. Lägre vikariekostnader och ersättning för sjuklönekostnader till följd av covid-19 om +1,3
miljoner kronor är fördelat till berörda
enheter. En ytterligare förklaring till den
positiva avvikelsen är att vissa verksamhetskostnader såsom lokaler, måltider och
läromedel är något lägre än budgeterat.

budgetavvikelse med +5,1 miljoner kronor. Främsta orsakerna förklaras av den
lägre beläggningsgraden på Norrgården,
lägre personalkostnader på särskilda boenden och hemtjänst samt att budget för
utskrivningsklara personer från sjukhus
inte tagits i anspråk.

Kommunal hälso- och sjukvård
redovisar för året en budget i balans.

Förvaltningsledning gemensamt
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +15,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av retroaktiv ersättning
kopplad till covid-19. Ersättningen utgörs
av bidrag för sjuklönekostnader på drygt
+4,3 miljoner kronor samt ytterligare
bidrag för merkostnader på +2,6 miljoner
kronor. Den positiva budgetavvikelsen
förklaras även av att volymökningar
under året fått belasta avdelningarnas
budgetar.

Socialnämnden
Socialnämnden inklusive nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget
med +8,8 miljoner kronor. Den politiska
verksamheten med nämnd redovisar en
budget i balans.

Individ- och familjeavdelningen

Utvecklingsprojekt har skjutits på framtiden för att balansera förvaltningens
totala resultat.

redovisar en negativ budgetavvikelse med
-16,0 miljoner kronor. Främsta anledningen till den negativa avvikelsen är placeringar inom vuxen, barn och unga samt
lägre ersättning från Migrationsverket för
placeringar inom ensamkommande barn.
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Förvaltningsfastigheter
Fastighetsförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse med +4,7 miljoner
kronor. Avvikelsen beror till största delen
på tidsförskjutningar av reparation och
underhåll samt i övrigt lägre fastighetsoch lokalkostnader under året. Även
lägre internränta har bidragit till det
positiva resultatet.

Kommunövergripande
poster
Kommunövergripande poster som består
av pensioner, reavinst för fastighets- och
tomtförsäljningar, driftskonsekvenser av
investeringar, heltidsresan, förändring av
semesterlöneskulden, återbetalning ränta från TBAB samt finansieringsposten.
Budgeterad nettokostnad för kommunövergripande poster uppgår till totalt
+28,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen
är +5,3 miljoner kronor totalt. Pensioner
avviker med +4,3 miljoner kronor mot
budget och de prognoser som funnits
som underlag till budgeten från Kommunernas pensionsanstalt (KPA).
Reavinster vid tomtförsäljningar avviker
med +0,9 miljoner kronor för helåret.
Budgeterade driftskonsekvenser av
investeringar avviker med +5,4 miljoner
kronor mot budget på grund av tidsförskjutningar av investeringsprojekt.
Heltidsresan som budgeterats centralt
avviker med +0,6 miljoner kronor mot
budget.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Semesterlöneskulden ökar under året
med 3,3 miljoner kronor jämfört med en
budgeterad ökning på 1,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse
mot budget på -1,8 miljoner kronor.
Budgeterad ränteåterbetalning från
TBAB redovisar en budgetavvikelse med
-5,0 miljoner kronor eftersom detta inte
genomförts.
Posten finansiering avser avskrivningar
och räntekostnader som ligger i nämndernas verksamheter som kostnader.
I driftsredovisningen lyfts dessa av för
att läggas tillbaka som en extern kostnad
(avskrivning, ränta) i kommunens
resultaträkning. Med en budget på +53,7
miljoner kronor och ett utfall på +55,7
miljoner kronor innebär det en positiv
budgetavvikelse på +2,0 miljoner kronor.

Härön
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Investeringsredovisning

Avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och
avlopp samt avfall) är utförda med 60,3 miljoner
kronor mot budgeterat 69,0 miljoner kronor.
Utförda investeringar under året är bland annat
VA investeringar i Skärhamn (Kungsviken och
Buskär), VA Dyrön, VA Rönnäng (Stansvik), VA
vid Tjörnbropark samt investeringar i Tjörns
återvinningscentral.
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Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del
av årets investeringar på 81,9 miljoner kronor
som finansierats med egna medel från resultaträkningen som är 93,3 miljoner kronor (resultat
på 50,7 miljoner kronor plus avskrivningar på
42,6 miljoner kronor). Självfinansieringsgraden
2020 blev 113,9 procent mot 66 procent 2019.

25

2013

2015

2016

2017

2018

Kommunala bolag

Under 2020 har kommunen intäkter på 0,9 mijoner kronor. Större delen av intäkterna kommer
från upplåtelse av vattenområden. En mindre del
kommer från markregleringar.

Pågående investeringar inom Tjörns Bostads AB
avser förskola Skärhamn och sprinkler på särskilda boenden.
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72,9 *

93,3

81,9 *

106,6 *

2014

Exploatering

Under året har arbetet med detaljplaner för
verksamhetsmark i Svanvik och Märkesten fortsatt och den delvis kommunala detaljplanen för
Tångeröd har antagits. Genomförandearbetet på
Hövik 5:1 närmar sig avslut.

2017: 60,9
2013: 72,2

48,4

50

57,3 *
50,1

Självfinansieringsgrad av
investeringar

2018: 42,1
2014: 86,6

73,0 *
63,1

75

75,4 *

100

118,0 *
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2019: 48,4
2015: 62,4

55,5

mkr

2020: 57,7
2016: 90,2

51,7

Skattefinansierade investeringar som avviker
mot investeringsbudget återfinns bland annat
gata och gång- och cykelvägar som avviker med
15,3 miljoner kronor mot budget. Ett antal projekt har blivit försenade på grund av att det saknats beslut om medfinansiering från Trafikverket.
Vidare har budgeterade medel för oförutsedda
investeringar på 3,0 miljoner kronor inte behövts
nyttjas under året. Årets investeringsmedel för
digitalisering 3,0 miljoner kronor samt E-Hälsa
på 3,0 miljoner kronor har inte nyttjats.

*Varav VA-investeringar, mkr:

51,7

Skattefinansierade investeringar är utförda med
21,6 miljoner kronor jämfört med en budget på
46,1 miljoner kronor. Utförda investeringar är
bland annat IT-anskaffning, inventarieanskaffning, ny hemsida, digitalisering, motorbyte färjan
Hakefjord, markköp, badplatser/friluftsliv/vandringsleder, motionsspår i Rönnäng, gång- och
cykelväg Utäng, projektering gång och cykelväg
Myggenäs–Skåpesund, ombyggnad Lilldalshemmet.

Pågående investeringar uppgår till 73,9 miljoner
kronor vid årsskiftet. Pågående investeringar är
fördelat på
• vatten och avlopp 56,8 miljoner kronor
• avfall 3,5 miljoner kronor
• gata och natur 8,1 miljoner kronor
• socialförvaltningen 0,1 miljoner kronor
• kultur- och fritidsförvaltningen 2,9 miljoner
kronor
• kommunstyrelsen 2,5 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar varav finansierade med egna medel
Nettoinvesteringar		
Egna medel

88,0 *

Skattefinansierade investeringar

Pågående investeringar

59,2

Kommunens investeringar budgeterades till
115,1 miljoner kronor och utförda investeringar
blev 81,9 miljoner kronor.

2019

2020
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Investeringsredovisning kommunen, mkr
Utgifter sedan projektets start
Färdigställda projekt

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Barn och utbildning

2,0

Sociala

8,6

Kultur och fritid
Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen
Summa färdigställda projekt
Pågående projekt
Barn och utbildning

Varav årets investeringar
Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

2,0

0

2,0

2,0

0

3,4

+5,2

2,4

1,1

+1,3

5,5

5,2

+0,3

0,5

0,8

-0,3

58,2

53,2

+5,0

16,8

21,4

-4,6

27,5

19,2

+8,3

9,4

11,7

-2,3

101,8

83,0

+18,8

31,1

37,0

-5,9

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

0

0

0

0

0

0

Sociala

4,6

0,1

+4,5

4,6

0,1

+4,5

Kultur och fritid

9,1

2,9

+6,2

3,1

1,4

+1,7

Samhällsbyggnad

158,3

68,4

+89,9

56,5

42,6

+13,9

Kommunstyrelsen

3,0

2,5

+0,5

0

0,8

-0,8

Summa pågående projekt

175,0

73,9

+101,1

64,2

44,9

+19,3

Summa investeringsprojekt

276,8

156,9

+119,9

95,3

81,9

+13,4

Investeringsredovisning kommunala bolag, mkr
Utgifter sedan projektets start
Färdigställda projekt

Varav årets investeringar

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Tjörns Bostads AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Hamnar AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Måltids AB

0

0

0

0

0

0

Summa färdigställda projekt

0

0

0

0

0

0

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall

Avvikelse

Budget

Utfall

Avvikelse

Tjörns Bostads AB

Pågående projekt

72,5

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4

Tjörns Hamnar AB

0

0

0

0

0

0

Tjörns Måltids AB

0

0

0

0

0

0

Summa pågående projekt

72,5

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4

Summa investeringsprojekt

72,5

1,2

+71,3

33,5

0,1

+33,4
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NOTER

Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bland annat
innebär att:

•

Intäkter redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•

Fordringar har upptagits till de
belopp varmed de beräknas inflyta.

•

Tillgångar och skulder har upptagits
till anskaffningsvärde där inget annat
anges.

•

Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Resultaträkningen

Lånekostnader

Jämförelsestörande poster

Tjörn tillämpar huvudmetoden för
lånekostnader, det vill säga de belastar
resultatet för den period de hänför sig till.

Som jämförelsestörande poster redovisas
poster som sällan förekommer och har
väsentligt belopp. Kommunen redovisar
dessutom alltid resultat vid försäljning
av anläggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid markexploatering som
jämförelsestörande poster.

Leasing
Kommunens leasing av lös egendom
består huvudsakligen av leasing av bilar.
Dessa leasingavtal överstiger inte tre
år och klassificeras därför enligt RKR:s
rekommendation nr 5, Leasing, som operationella leasingavtal. Det innebär att de
redovisas som hyresavtal.

VA-anläggningsavgifter
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifterna i sin helhet som en intäkt i resultaträkningen det år de kommit
in till kommunen. Tjörns kommun bytte
2007 redovisningsprincip för redovisning
av VA-anläggningsavgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas livslängd på
50 år.
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Balansräkning
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har tagits upp till
anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. För att en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstillgång ska nyttjandeperioden överstiga
3 år och inte vara av ringa värde. Tjörns
kommun tillämpar en beloppsgräns på
ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker
löpande så snart investeringen är klar.
Tjörns kommun tillämpar komponentavskrivning på nya projekt som aktiveras.
Linjär avskrivning tillämpas. Från och med
2010 har redovisningen av investeringsbidrag ändrats från att tidigare ha minskat
anskaffningsvärdet på investeringen till
att tas upp som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. De vanligaste investeringarnas
avskrivningstider är: vatten- och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33
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år, fritidsanläggningar 20 år, maskiner och
brandfordon 10 år, inventarier 5 år samt
datorer 3 år.

Avsättningar
Avsättningar för återställande av deponi
har tagits upp till det belopp som bedöms
krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Avsättning har gjorts för
ingångna avtal om bidrag till statlig infrastruktur.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas
enligt blandmodellen, vilket innebär att
pensioner intjänade före 1998 inte tas
upp som en avsättning, utan redovisas
som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende
pension intjänad före 1998 redovisas som
kostnader i resultaträkningen. Ett avsteg
från blandmodellen gjordes 2006 då
kommunen gjorde en engångsavsättning
på 5 miljoner kronor för att avse framtida
utbetalningar av ansvarsförbindelsen.
Pensionsförmåner intjänade från och
med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en kortfristig skuld

NOTER
eller avsättning i balansräkningen. Under
avsättningar för pensioner i balansräkningen redovisas pensioner som inte
avser den avgiftsbestämda delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under
utbetalning.

Sammanställda
räkenskaper
Huvudprincipen för sammanställda räkenskaper och koncernredovisning är att
moderföretagets principer styr. Det är en
strävan att kommunens företag ska bedömas enligt kommunens redovisningsprinciper. Avskrivnings- och värderingsregler
kan skifta mellan kommunen och dess
bolag. De sammanställda räkenskaperna
omfattar kommunen och företag där
kommunen innehar mer än 50 procent
av röstandelarna. Per 31 december 2008
skapades en koncern då kommunen
överlät samtliga aktier till kommunens
bokförda värde till det helägda moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.
Koncernen består av de helägda bolagen
Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB.
Tjörns Måltids AB ägs till 9 procent av
Orust kommun.

De sammanställda räkenskaperna utgörs
av kommunens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag.
Den är upprättad enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. Med
förvärvsmetoden menas att kommunens
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället.
Proportionell konsolidering innebär att
om företagen inte är helägda tas endast
ägda andelar av räkenskapsposterna in i
koncernredovisningen. Interna inköp och
försäljningar samt mellanhavanden har
eliminerats. Tjörns andel i det gemensamt
ägda bolaget Soltak AB är 25 procent.
Bolagets verksamhet bedöms som inte
väsentlig i förhållande till kommunens
kostnader, resultat och ställning och ingår
inte i den sammanställda redovisningen.
Kommunens bolag har från och med 2014
tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden i och med övergången är att
avskrivningsplaner i Tjörns Bostads AB
har omprövats vid fördelning av fastigheter på komponenter. Kommunen har ännu
inte övergått till komponentredovisning
men det har inte skett någon justering i de
sammanställda räkenskaperna för dessa
olika tillämpningar.
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2.

Verksamhetens intäkter
Vatten- och renhållningsavgifter
Anläggningsavgifter vatten och avlopp
Äldreomsorgsavgifter
Barnomsorgsavgifter
Bygglovsavgifter
Hyror och arrenden
Statsbidrag
Interkommunala ersättningar
Försäljning av verksamhet
Reavinst vid fastighetsförsäljning och
exploatering före avdrag av omkostnader
Övriga intäkter
Summa

2020

2019

90 637
5 524
14 190
13 899
3 976
31 139
78 470
3 884
2 826

81 319
4 761
13 326
13 686
3 980
31 262
82 332
3 651
3 432

903
16 751
262 199

7 766
24 889
270 403

2020

Varav jämförelsestörande poster:		
Reavinster vid fastighetsförsäljning
91
3 205
Resultat från exploateringsverksamhet
812
5 314
Räntekostnader på lån
4 774
			
Ränteuppräkning på pensionsskuld
2 344
3. Verksamhetens kostnader		 Övriga finansiella kostnader
336
Lönekostnader inklusive sociala avgifter
579 919
578 169
Summa
7 454
Pensionsavsättning
4 432
7 944
Årets nyintjänade pensioner
27 160
31 688
8. Bruttoinvesteringar
Pensionsutbetalningar
17 197
20 269
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 71 219
Lokal- och fastighetskostnader
111 656
107 994
Maskiner och inventarier
10 648
Bidrag
28 282
27 053
Summa
81 867
			
Köpta tjänster
281 551
275 296
9. Pågående arbete
Övriga kostnader
102 835
100 236
Ingående anskaffningsvärde
71 989
Summa
1 153 032 1 148 649
Årets investeringar
81 867
		
Omklassificering
0
Varav jämförelsestörande poster:
0
0
Årets aktivering/kostnadsföring/försäljning -79 942
		
Utgående ackumulerade
4. Skatteintäkter		
anskaffningsvärden
73 914
Preliminär kommunalskatt
882 042
874 428
Slutavräkning föregående år
-3 910
366
10. Försäljning av anläggningstillgångar
Prognos slutavräkning innevarande år
-11 456
-6 833
Materiella anläggningstillgångar
Summa
866 676
867 961
Försäljningspris
159
		
Mark, bokfört värde
-21
5. Generella statsbidrag och utjämning		
Byggnader, bokfört värde
-278
Inkomstutjämningsbidrag
43 054
36 470
Inventarier, bokfört värde
-58
Kostnadsutjämningsavgift
-43 535
-39 680
Realisationsvinst
Regleringsbidrag
16 403
11 159
före försäljningsomkostnader
-198
Införandebidrag
12 402
0
Omkostnader vid försäljning
0
Bidrag för LSS-utjämning
6 984
0
Realisationsförlust
-198
Utjämningsavgift LSS
0
-2 001
Realisationsvinst
0
Fastighetsavgift
46 731
43 916
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2020
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11. Mark, byggnader och tekniska
Generella bidrag från staten
33 991
6 851
anläggningar		
Därav andel av välfärdsmiljarder,
Mark
flyktingvariabel
3 896
6 163
Ingående anskaffningsvärde
29 535
28 871
Därav tillfälligt stöd för att stärka välfärden 30 095
0
Omklassificering
anläggningstillgång
Därav tillfälligt stöd med anledning av
Årets inköp
4 723
799
flyktingsituationen
0
688
Omklassificering från omsättningstillgång
Summa
116 030
56 715
Årets försäljningar /utrangeringar
-21
-135
		
Utgående ackumulerade
6. Finansiella intäkter		
anskaffningsvärden
34 237
29 535
Aktieutdelning från
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
5 000
5 000
Ingående avskrivningar
0
0
Borgensavgifter
2 519
1 355
Justering för avskrivning på
Ränteintäkter externt
158
-90
utrangerade/sålda anläggningar
0
0
Övriga finansiella intäkter
1 226
2 339
Årets
avskrivningar
0
0
Summa
8 903
8 604
Utgående ackumulerade avskrivningar
0
0
		
Utgående
bokfört
värde
34
237
29
535
7. Finansiella kostnader		

73

4 549
2 555
282
7 386

58 839
14 060
72 899
83 373
72 899
1 346
-85 629
71 989

3 340
-135
0
0
3 205
0
0
3 205

Fastigheter och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering anläggningstillgång
Årets inköp
Årets försäljningar /utrangeringar

1 098 707 1 028 688
0
0
58 656
70 020
-654
0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 156 709 1 098 707

Ingående avskrivningar
Justering för avskrivning på
utrangerade/sålda anläggningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-291 305

-260 652

376
-33 924
-324 853

0
-30 655
-291 305

Utgående bokfört värde

831 856

807 402

Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark,
byggnader och tekniska anläggningar uppgår till 34,2 år.
12. Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering anläggningstillgång
Årets inköp
Nedskrivningar
Årets försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

107 333

92 525

15 818

14 808

-754

0

122 397

107 333

-82 658

-72 737

2019

696
-8 447

0
-9 921

Utgående ackumulerade avskrivningar

-90 408

-82 658

Utgående bokfört värde

31 989

24 675

Färjor och fordon
Inventarier
Konst
Summa

2 693
27 653
1 643
31 989

211
22 821
1 643
24 675

Genomsnittlig nyttjandeperiod för
maskiner och inventarier uppgår till 6,4 år.
13. Värdepapper och andelar
Aktier:
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Renova AB
Soltak AB
Inera AB
Andelar:
Kommuninvest ekonomisk förening
Klädesholmens Affärsfastighet
Ekonomiska Förening
Grundfondskapital:
Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut
Förlagsbevis:
Förlagslån Kommuninvest
Summa

5 000
2 173
978
42

5 000
2 173
978
42

10 482

8 294

60

60

500

500

0
19 235

2 188
19 235

		Tjörns kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening uppgick per 2020-12-31 till 13 783 500 kronor.
14. Långfristiga fordringar 		
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
679
Summa
679
15. Lager och förråd
Ingående exploateringsmark
Omföring från anläggningstillgång
till exploateringsmark
Omföring till anläggningstillgång
Exploateringskostnader under året
Omklassificering till VA-projekt
Försäljning av mark
Summa exploateringsmark

11 835

1 852
1 852

13 540

3 727

747

0
15 562

-2 452
11 835

2020

2019

16. Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skatteintäkter
Mervärdesskatt
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga fordringar
Summa

2020

Ansvarsförbindelse för pensioner
19 665
21 769
Ingående ansvarsförbindelse
296 324
27 202
37 244
Pensionsutbetalningar
-14 457
2 511
1 850
Ränte- och basbeloppsuppräkning
7 292
39 892
27 496
Visstidspension för förtroendevalda
174
1 005
346
Sänkning av diskonteringsränta
90 275
88 705
Bromsen
Förändring av löneskatt
-809
17. Kassa och bank			Övrigt
3 657
Kassa
1
1
Utgående ansvarsförbindelse
292 181
Handkassor
16
16
varav:
Plusgiro
4 145
815
Pensionsförmåner intjänade före 1998
234 643
Bank
180 317
137 228
Visstidspension till förtroendevalda
494
Summa
184 479
138 060
Särskild löneskatt
57 044
Summa ansvarsförbindelse
292 181
18. Eget kapital
Senast avlästa aktualiseringsgrad:
94 %
Ingående eget kapital enligt
fastställd balansräkning
411 030
403 957
Då kommunkoncernens bolag inte har varken
avsättningar eller ansvarsförbindelser redovisas bara
Årets resultat
50 673
7 073
kommunens uppgifter ovan.
Summa eget kapital/Utgående balans
461 703
411 030
Varav resultatutjämningsreserv
40 755
20. Övriga avsättningar
Varav eget kapital i VA-verksamheten,
Avsatt för återställande av deponi
(negativt)
-17 700
-15 477
Redovisat värde vid årets början
13 444
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412)
Nya avsättningar under perioden
0
om allmänna vattentjänster. Särredovisningarna finns
Ianspråktagna avsättningar under perioden
-2 447
tillgängliga hos Tjörns kommun, tfn 0304-60 10 00.
Indexuppräkning
0
Utgående avsättning
10 997
19. Avsättningar till pensioner/Pensioner, kommun		
Avsättningar för pensioner
Avsatt för bidrag till infrastruktur*
Ingående avsättning
98 775
88 277
Redovisat värde vid årets början
1 117
Pensionsutbetalningar
-2 578
-2 333
Nya avsättningar under perioden
0
Nyintjänad pension
6 222
8 759
Ianspråktagna belopp under perioden
-100
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
1 934
2 056
Utgående avsättning
1 017
Förändring av löneskatt
1 335
2 049
Övrigt
-77
-33
Utgående avsättning
105 611
98 775
Totala övriga avsättningar
12 014

NOTER

2020
Justering för avskrivning på
utrangerade / sålda inventarier
Årets avskrivningar

2019
309 172
-13 916
7 909
-440

-2 508
-3 893
296 324
238 151
320
57 853
296 324
94 %

14 200
0
-756
0
13 444

1 117
0
0
1 117

14 561

varav:			
*2014 gjordes en avsättning på 1 117 tkr för medfinansiering
Ålderspension med mera
80 968
75 469
av utbyggnad av E20.
Löneskatt
19 643
18 308
Extra pensionsavsättning
(ansvarsförbindelsen)
Summa avsättning
Antal visstidsförordnanden
Politiker

74

5 000
105 611

5 000
98 775

3

4
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21. Långfristiga skulder
Långfristig upplåning i banker och
kreditinstitut:
Skulder till banker och kreditinstitut
Förutbetalda VA-anslutningsavgifter
Förutbetalda investeringsbidrag
Summa

315 000
176 750
5 510
497 260

315 000
167 211
6 507
488 718

1,46 %

1,60 %

Genomsnittlig ränta % exklusive derivat
0,38
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år
2,80
Kapitalförfall andel av lån		
0–1 år
135 000
1–2 år
10 000
2–3 år
30 000
3–4 år
45 000
4–5 år
50 000
5–6 år
45 000

0,19
2,24

Uppgifter om lång och kortfristig
upplåning
Genomsittlig ränta %

Genomsnittlig räntebindningstid
inklusive derivat
Genomsnittlig räntebindningstid
exklusive derivat

120 000
105 000
10 000
30 000
0
50 000

2,63

1,93

2,43

1,34

Marknadsvärde säkringsinstrument		
Säkrad låneskuld
115 000
145 000
Marknadsvärde derivat
-2 360,0
-5 403,0
Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på
50 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningen.
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2020

2019

22. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
82 909
Personalens källskatter
9 974
Upplupna löner
11 658
Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 35 856
Pensionsskuld avgiftsbestämd del
21 045
Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del
5 275
Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner
4 683
Betald preliminär skatt
-9 516
Upplupna räntor
316
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 743
Övriga skulder
3 696
Summa
205 639

71 599
8 842
7 949
32 569
19 946
5 040
4 754
-10 256
344
37 580
1 835
180 204

23. Upplysning om kostnader för
räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision:
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Total kostnad för räkenskapsrevision

142
41
182

135
42
176

Kostnad för övrig revision:		
Sakkunnigt biträde
566
Förtroendevalda revisorer
162
Total kostnad för övriga revision
729

539
166
706

Total kostnad för revision

882

911

Tjörns kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner och 12 landsting/
län/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av
ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tjörns kommuns
ansvar ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras
att per 31 december 2020 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar
till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 099 829 056 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 147 920 337 kronor.		

25. Upplysning om upprättade särredovisningar
Följande särredovisningar har upprättats under räkenskapsåret 		
inom kommunkoncernen:
Redovisningen avser

24. Borgensåtaganden
Tjörns Bostads AB
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Tjörns Hamnar AB
Soltak AB
Bostadsrättsföreningar
Stiftelser och föreningar
Renova
Summa

75

Lagstiftning

Va-redovisning 		Lag om allmänna vattentjänster
610 000
37 000
25 000
10 737
46 211
15 343
579
744 870

610 000
37 000
25 000
10 737
47 589
16 154
616
747 096

Avfallsredovisning

Miljöbalken

Upprättade särredovisningar finns tillgängliga hos
Tjörns kommun, telefon 0304-60 10 00.
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper
Kommunala bolag
Bolagskoncernen startade den 31 december 2008, med moderbolaget Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB och dess
dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns
Hamnar AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns
Miljö AB. Verksamheten i Tjörns Miljö AB
upphörde år 2014 och ingår i kommunens
verksamhet. Bolaget är sammanslaget
med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.
Under 2016 förvärvade Orust 9 procent
av Tjörns Måltids AB.

Finansiell analys,
sammanställda
räkenskaper
När bolagskoncernens redovisning läggs
samman med kommunens kallas det sammanställda räkenskaper eller kommunkoncernen. Interna inköp och försäljningar samt interna fordringar och skulder
tas bort för att få fram en sammanställd
resultat- och balansräkning.

Årets resultat
Kommunkoncernen, tillsammans med
kommunen, redovisar ett resultat på
+55,7 miljoner kronor jämfört med
+2,1 miljoner kronor 2019. Tjörns
Hamnar AB redovisar ett resultat på
+8,2 miljoner kronor innan bokslutsdisposition och skatt.

60

Tjörns Bostads AB har ett resultat på
+5,5 miljoner kronor innan bokslutsdispositioner och skatt. Tjörns Måltids
AB har ett resultat, före bokslutsdispositioner och skatt, på 1,7 miljoner kronor.
Tjörns Hamnar AB ger koncernbidrag till
Tjörns Kommunala Förvaltning AB med
1,6 miljoner kronor för att täcka moder- bolagets kostnader. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har bokat upp 9,2
miljoner kronor i förväntad utdelning från
Tjörns Hamnar och Tjörns Bostads AB.
Utdelningar och koncernbidrag tas bort i
den sammanställda räkenskapen.

Lånevolym, räntebindningstid
och kapitalbindningstid
Lånevolymen för kommunen, inklusive
de kommunala bolagen, är 987 miljoner
kronor. Lånevolymen har inte förändrats
utan är densamma som föregående år.
Totala räntekostnader är 17,6 miljoner
kronor, jämfört med 18,3 miljoner kronor
år 2019.

Kommunkoncernen har 12 ränteswapar
på totalt 370 miljoner kronor. Marknadsvärdet på ränteswapar är -7,3 miljoner
kronor. Marknadsvärdet bör jämföras
med vad ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma period som
ränteswaparna upptogs. Undervärde är
den kostnad som skulle uppstå om avtalet
hade avslutats i förtid. Om fasträntelån
avslutas i förtid ges ränteskillnadsersättning.

		
Lånevolym, mkr

Förändring av intäkter
och kostnader
Verksamhetens intäkter är 329,5 miljoner
kronor mot 335,2 miljoner kronor år
2019. Intäkterna har minskat med 5,7
miljoner kronor (1,7 procent). Verksamhetens kostnader är 1 167,4 miljoner
kronor jämfört med 1 162,2 miljoner
kronor år 2019. Kostnaderna har ökat
med 5,2 miljoner kronor (0,4 procent).
Förändring av intäkter och kostnader,
inklusive avskrivningar, resulterar i en
högre nettokostnad med 10,8 miljone
kronor (1,2 procent).

2020

2019

2018

Tjörns kommun

315

315

265

Tjörns Bostads AB

610

610

600

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

37

37

37

Tjörns Hamnar AB

25

25

25

987

987

927

2020

2019

2018

Summa

Ränta och löptider
Genomsnittsränta på balansdagen

1,23 %

1,76 %

1,76 %

Räntebindning inklusive swapar

1,97 år

1,32 år

1,33 år

Räntebindning exklusive swapar

1,74 år

0,74 år

0,16 år

Kapitalbindning

2,17 år

1,73 år

2,07 år

Total låneskuld

987 mkr

987 mkr

927 mkr

12 st

18 st

18 st

370 mkr

485 mkr

485 mkr

Antal ränteswapar
Belopp ränteswapar
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Ekonomiska nyckeltal för sju år, sammanställda räkenskaper
		
					

Resultat, mkr

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

							
Årets resultat
55,7
2,1
10,9
29,8
14,9
9,9
28,3
Årets resultat/eget kapital
10,6 %
0,4 %
2,3 %
6,6 %
3,5 %
2,4 %
7,0 %
							
Verksamhetens intäkter
329,5
335,2
349,1
376,3
377,9
289,0
271,5
Verksamhetens kostnader
-1 167,4
-1 162,2
-1 143,9
-1 123,8
-1 082,5
-955,0
-900,4
Avskrivningar
-68,3
-68,4
-64,8
-59,8
-58,3
-54,1
-46,6
Årets nettokostnad inklusive avskrivning
-906,2
-895,4
-859,6
-807,4
-762,9
-720,1
-675,5
Förändrade intäkter och kostnad inklusive avskrivning
1,2 %
4,2 %
6,5 %
5,8 %
5,9 %
6,6 %
7,2 %
							
Balans, mkr							
Balansomslutning
2 091,5
1 997,8
1 931,7
1 927,7
1 778,3
1 693,6
1 598,4
Investeringar
117,0
106,5
107,6
170,4
145,0
115,6
179,3
							
Lånevolym
987,0
987,0
927,0
967,0
900,0
830,0
775,0
Räntekostnad inklusive räntebidrag
17,6
18,3
17,9
22,0
20,2
20,8
23,6
Genomsnittsränta
1,8 %
1,9 %
1,9 %
2,3 %
2,2 %
2,5 %
3,0 %
							
Omsättningstillgång + finansiell anläggningstillgång (exklusive aktier & andelar)
301,00
258,30
227,60
266,80
212,20
218,30
183,40
Kort- och långfristiga skulder
1 435,20
1 402,30
1 350,10 1 362,20 1 250,40 1 190,90
1 111,00
Finansiella nettotillgångar
-1 134,20 -1 144,00
-1 122,50 -1 095,40 -1 038,20
-972,60
-927,60
							
Soliditet
25,2 %
23,6 %
24,3 %
23,6 %
23,9 %
24,2 %
25,2 %
Kassalikviditet
119,5 %
115,0 %
95,6 %
111,8 %
102,5 %
92,1 %
87,6 %
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Sammanställa räkenskaper,
resultaträkning
och kassaflödesanalys
Resultaträkning, mkr		

62
62

2020

2019

Verksamhetens intäkter
Not 1
329,5
– varav jämförelsestörande poster		
0,9
Verksamhetens kostnader
Not 2
-1 167,4
– varav jämförelsestörande poster		
0,0
Avskrivningar		
-68,3
Verksamhetens nettokostnader		
-906,2
Skatteintäkter		
982,7
Verksamhetens resultat		
76,5

335,2
8,5
-1 162,2
0,0
-68,4
-895,4
924,7
29,3

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Resultat för finansiella kostnader		

1,5
-17,6
60,4

2,2
-18,3
13,2

Aktuell skatt för året		
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver		
Minoritetsandelar i årets resultat		
Årets resultat		

-4,6
0,0
-0,1
55,7

-9,0
-2,1
0,0
2,1

Kassaflödesanalys, mkr		

2020

2019

Den löpande verksamheten				
Verksamhetens intäkter		
329,5
335,2
Verksamhetens kostnader		
-1 167,4
-1 162,2
Justering för gjorda avsättningar		
4,3
9,7
Justering för gjorda utrangeringar		
-1,4
1,6
Justering för reavinster vid försäljning
av anläggningstillgångar		
-3,7
-3,4
Verksamhetens nettokostnad		
Skatteintäkter och intäkter av bidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Betald inkomstskatt		
Medel från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager		
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar		
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder		
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder
Medel från förändringar i rörelsekapitalet		
Medel från den löpande verksamheten		

-838,7
982,7
1,5
-17,6

-819,1
924,7
2,2
-18,3

127,9
-3,9
4,7
25,3
8,6
34,7
162,6

89,5
1,8
10,9
-22,1
5,4
-4,0
85,5

Investeringsverksamheten				
Investering i materiella tillgångar		
-121,9
-106,5
Försäljning av materiella tillgångar		
4,0
7,0
Investering i finansiella tillgångar
-0,1
0,0
Försäljning av finansiella tillgångar
0,0
0,0
Nedskrivning av materiella tillgångar		
0,0
0,0
Medel från investeringsverksamheten		
118,0
-99,5
Finansieringsverksamheten				
Förändring av långfristiga fordringar		
0,0
0,0
Förändring av långfristiga skulder		
-1,6
0,0
Upptagna lån		
0,0
60,0
Amortering av låneskuld		
-2,3
-3,0
Medel från finansieringsverksamheten		
-3,9
57,0
Årets kassaflöde/Förändring av likvida medel		

40,7

43,0

Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid periodens slut		
Årets kassaflöde

152,4
193,1
40,7

109,4
152,4
43,0
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SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Sammanställda
räkenskaper,
balansräkning

Mkr		

2020

2019

Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
1 603,4
1 579,1
Pågående ny-, till och ombyggnad		
104,5
82,6
Maskiner och inventarier		
66,9
63,5
Finansiella anläggningstillgångar			
Värdepapper och andelar		
14,3
14,3
Långfristiga fordringar		
1,4
2,6
Uppskjutna skattefordringar			
Summa anläggningstillgångar		
1 790,5
1 742,1
Omsättningstillgångar			
Lager och förråd 		
16,0
12,1
Fordringar		
91,1
91,1
Kassa och bank		
193,1
152,4
Summa omsättningstillgångar		
301,0
255,7
Summa tillgångar		
2 091,5
1 997,8
		
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		
470,9
468,7
Årets resultat		
55,7
2,1
Summa eget kapital		
526,6
470,8
Minoritetsintresse			
Minoritetsintressen		
0,4
0,2
Summa minoritetsintresse		
0,4
0,2
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		
105,6
98,8
Övriga avsättningar 		
23,7
25,6
Summa avsättningar		
129,3
124,4
Skulder			
Långfristiga skulder		
1 196,8
1 190,6
Kortfristiga skulder		
238,4
211,8
Summa skulder		
1 435,2
1 402,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		

64
64
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2 091,5

1 997,8

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Noter,
sammanställda räkenskaper
1 Verksamhetens intäkter
2020
Vatten- och renhållningsavgifter
89,6
Äldreomsorgsavgifter
14,2
Barnomsorgsavgifter
13,9
Hyror och arrenden
83,8
Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa
79,2
Interkommunala ersättningar
3,9
Försäljning av verksamhet
21,2
Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering
före avdrag av omkostnader
0,9
Övriga intäkter
22,8
Summa
329,5
		
Varav jämförelsestörande poster:		
Reavinster vid fastighetsförsäljning
0,1
Resultat från exploateringsverksamhet
0,8
Återbetalning från AFA-försäkringar
0,0
		
2 Verksamhetens kostnader
2020
Råvaror
7,3
Personalkostnader
679,1
Hyror och fastighetskostnader
33,1
Bidrag
28,3
Köpta tjänster och transporter
289,0
Material
11,2
Övriga kostnader
119,4
Summa
1 167,4
Varav jämförelsestörande poster

0,0

2019
82,2
13,3
13,7
83,2
82,4
3,7
19,3
7,8
29,6
335,2

3,2
5,3
0,0
2019
7,4
689,5
36,6
27,1
281,4
5,6
114,7
1 162,2
0,0
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Till:
Fullmäktige i Tjörns kommun
Organisationsnummer: 212000-1306

Revisionsberättelse för år 2020

DocuSign Envelope ID: DB24CC90-45AD-402B-B10A-5768F08CD602

Kommunrevisionen

2020

Revisionsberättelse för år 2020
DocuSign Envelope ID: DB24CC90-45AD-402B-B10A-5768F08CD602

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2020.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Vi
bifogad
redogörelsegodkänner
samt överlämnade
revisionsrapporter.
Vi åberopar
tillstyrker
att fullmäktige
kommunens
årsredovisning för
2020.
Tjörn den 12 april 2021
Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Dan-Tore Toresson

Staffan Mattsson

Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Anders
Forsman
Tjörn den
12 april 2021

Henry
AndersHermansson
Forsman

Mats
Simonsson
Dan-Tore
Toresson

Staffan Mattsson

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.

Henry Hermansson

Mats Simonsson

Bilagor
• Revisorernas redogörelse
• Revisionsrapporter för genomförda granskningar 2020
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens företag
Bilagor
• Revisorernas redogörelse
• Revisionsrapporter för genomförda granskningar 2020
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens företag

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Sida 1 av 2
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Tjörns kommun 471 80 Skärhamn
tfn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se, www.tjorn.se
Organisationsnummer: 212000-1306
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ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET 2020
Affärsverksamheter
Vatten- och avloppsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar för VA-verksamheten
inom Tjörns kommun. Verksamheten finansieras med avgifter, enligt kommunens VA-taxa.
VA-verksamheten
För att säkra upp tillgången av dricksvatten på längre sikt pågår ett arbete kring förnyelse av
råvattenledningarna inom huvudvattentäkten. Häle mosse är förbunden med Bö tjärn för direktmatning
av råvatten, ledningsrättsliga frågor kvarstår att hantera och på grund av Covid-19 så har detta ej
kunnat utföras av Lantmäteriet.
Vattentillgången har varit bättre under 2020 om man jämför historiskt. Detta berodde främst på att
vattenmagasinen var fyllda när vi gick in i 2020, vilket delvis beror på den nya förbindelsen mellan
Häle mosse och Bö tjärn.
Hela årsvolymen av dricksvatten från Stenungsunds kommun har utnyttjats på grund av läckor samt att
det varit högre förbrukning under 2020.
Cirka 25 vattenläckor har reparerats vilket är färre än tidigare år.
Byte av stamstråket från Tolleby vattenverk fram till Kållekärr startades i november 2020.
Under andra halvan av 2020 har vi jobbat mycket med de regresser som uppstod vid
översvämningarna 2017 och där jobbar vi tillsammans med en extern jurist som sköter
kommunikationen med försäkringsbolag.
VA-taxan har under året haft högsta prioritet och ett intensivt arbete med interna resurser och externa
konsulter har pågått under 2020. I september redovisades arbetet och ett förslag till höjning av taxan
antogs av Samhällsbyggnadsnämnden och därefter i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.
Höjningen verkställs 1 januari 2021.
Ett gediget utredningsmaterial har tagits fram inom avdelningen och kompletteras av äldre utredningar
inom tätorterna för att komma tillrätta med in läckaget av ovidkommande vatten. Samtliga tätorter på
Tjörn behöver enligt villkor från Länsstyrelsen utredas och åtgärdas.
VA arbetar med motsvarande krav på utredning för ledningsnätet kopplat till Höviksnäs reningsverk.
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Resultat för år 2020
VA-verksamheten redovisar 2020 ett underskott på 3 460 tkr. Enligt gällande vägledning för VAbranschen (ekonomisk redovisning för VA-branschen, 2007), ska kompensation för underskott ske
inom de tre närmast kommande åren. Underskott från tidigare år 1 237 tkr regleras 2020 och eget
kapital uppgår vid utgången av 2020 till -17 700 tkr.
Investeringar
Årets investeringar uppgår till 57,7 mkr, varav de största kostnaderna avser projekten Genomförande
vatten, spill och dagvatten Kungsviken-Hamngatan, Dyrön mindre
ledningsomläggning/dagvattenåtgärder samt Stansvik industriområde ledningar.
Organisation för VA-verksamheten i Tjörns kommun.
Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för VA-verksamheten. Ur förvaltningens
perspektiv är VA-verksamheten en underställd avdelning till Samhällsbyggnadsförvaltningen, där VAchef ansvarar för avdelningen i sin helhet.
VA består avdelningen av två underställda enheter (Produktion och Planering) och en VA-stab.
VA-verksamheten sysselsätter 13 kontorspersonal och 15 driftspersonal, inklusive avdelningens
arbetsledning om 3 chefer.
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Resultaträkning VA 2020

2020

2019

Verksamhetens intäkter

65 569

62 038

Summa intäkter

65 569

62 038

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-35 525
-23 590

-39 390
-20 557

Verksamhetens nettokostnader

-59 115

-59 947

-9 914

-9 298

Summa kostnader

-69 029

-69 245

ÅRETS RESULTAT

-3 460

-7 207

2020

2019

862 948
-193 029
669 918

818 518
-169 439
649 078

SUMMA TILLGÅNGAR

669 918

649 078

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Outnyttjad resultatfond*
Summa eget kapital

-15 477
-3 460
1 237
-17 700

-16 554
-7 207
8 284
-15 477

510 868

497 344

176 750
687 618

167 212
664 556

669 918

649 078

Not Tkr
1

2
3
4

Finansiella kostnader

Balansräkning VA 2020

Not Tkr
TILLGÅNGAR
5 Anläggningstillgångar
Ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

6

7
8

Skulder
Långfristiga skulder
Lån till kommunen
Förutbetalda intäkter från
Anläggningsavgifter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott.
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. (All redovisning i tkr)
Kommunen följer ”Lagen om allmänna vattentjänster” (LAV 07), som reglerar att den ekonomiska
redovisningen ska ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av information
som krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut, är korrekta.
Affärsverksamheterna följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Periodisering av intäkter
och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Ränta på använt kapital beräknas och omförs
månadsvis till kommunens centrala finansförvaltning. Förutom den del av förvaltningen som direkt
arbetar med VA, belastas verksamheten med kostnader för viss del av förvaltningens stabsverksamhet
samt viss kostnad för administrativa tjänster. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång samt
personalstorlek har använts som fördelningsunderlag.
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Not 1

Not 2

Verksamhetens intäkter
Externa intäkter:
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Periodisering årets anläggn.avgifter
Årlig återföring av anläggn.avgifter
Övriga intäkter
Interna intäkter:

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga entreprenader/konsultkostnad
Material
Från kommunen fördelade kostnader

2020

2019

56 846
15 062
-13 556
4 018
718
2 481
65 569

50 856
9 103
-8 193
3 850
4 418
2 004
62 038

2020
13 698
0
20 143
1 684
35 525

2019
16 800
0
20 891
1 699
39 390

Av de från kommunen fördelade kostnaderna utgörs av del av
stabskostnad, kundcenter och administrativa tjänster så som kostnader
för ekonom, ekonomi- och fakturasystem, IT, upphandling, fackliga
företrädare samt telefon.
Not 3

Avskrivningar
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt nominell
linjär metod över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Vatten- och avloppsledningar
Byggnader, pumpstationer
Övrigt material

34-50 år
21-33 år
5-20 år

Årets avskrivningar fördelas på:
Vatten- och avloppsledningar
Byggnader, pumpstationer
Övrigt material

2020

9 964
7 451
6 175
23 590
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2019

9 170
7 311
4 076
20 557

Not 4

Finansiella kostnader
Ränta på lån till kommun
Övriga räntekostnader

2020
9 914
0
9 914

2019
9 297
1
9 298

Internräntan följer den internränta som SKR (Sveriges kommuner och
regioner) anger för året. Räntan för 2020 = 1,5%.

Not 5

Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Justering för att stämma mot AT**
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde

2020
818 518
0
44 430
862 948

2019
821 031
-66 564
64 050
818 518

Ingående avskrivningar enl plan
Justering för att stämma mot AT**
Årets avskrivningar enl plan
Utgående avskrivningar enl plan

-169 439
0
-23 590
-193 029

-156 264
7 381
-20 557
-169 439

669 918

649 078

Utgående planenligt restvärde

** Vid avstämning mot anläggningsregister i kommunens ekonomisystem, per 20191231 upptäcktes en differens. Denna differens går
inte att härleda till ett specifikt år utan avser flera år tillbaka, därav har justeringsposter lagts i 2019 års årsredovisning för att rätta till
tidigare felaktiga belopp. Utgående planenligt restvärde stämmer per 20191231 mot ekonomisystemet.

Not 6

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Outnyttjad resultatfond*
Summa eget kapital

2020
-15 477
-3 460
1 237
-17 700

*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott.
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2019
-16 554
-7 207
8 284
-15 477

Not 7

Lån till kommun:
Ingående skuld
Justering för att stämma mot AT**
Årets inköp
Avgår årets avskrivningar
Avgår ingående anläggningsavgifter
Avgår årets anläggnings avgifter netto
Årets resultat
Outnyttjad resultatfond*
Ingående eget kapital
Utgående lån till kommun

2020
2019
497 344 507 318
98 267
44 430 64 050
-23 590 -20 557
-162869
-9 539
-4 343
3 460
7 207
-1 237
-8 284
16 554
510 868 497 344

*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott.
** Vid avstämning mot anläggningsregister i kommunens ekonomisystem, per 20191231 upptäcktes en differens.
Denna differens går inte att härleda till ett specifikt år utan avser flera år tillbaka, därav har justeringsposter lagts i
2019 års årsredovisning för att rätta till tidigare felaktiga belopp. Utgående planenligt restvärde stämmer per
20191231 mot ekonomisystemet.

Not 8

Långfristig skuld
Lån från Va-kollektiv i form av förutbetalda
intäkter från anläggningsavgifter:
Ingående skuld
Anslutningsavgifter
Avgår till drift 10 %
Årlig återföring av förutbetalda
anläggningsavgifter med 1/49
Utgående skuld
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2020

2019

167 212
15 062
-1 506

162 869
9 103
-910

-4 018
176 750

-3 850
167 212

ÅRSREDOVISNING AVFALLSVERKSAMHET 2020
Affärsverksamheter
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens åligganden avseende avfallsverksamheten inom
Tjörns kommun. På förvaltningsnivå är det Avfallsavdelningen inom samhällbyggnadsförvaltningen,
som ansvarar för avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten finansieras med avgifter, i enlighet med
avfallstaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Avfallsverksamheten
Hämtningen av hushållsavfall utförs av entreprenör på uppdrag av avfallsavdelningen genom
upphandling i enlighet med LOU. Entreprenaden upphandlades under 2017 och har nu pågått under tre
års tid.
På Åstol genomfördes ett test med gemensam hantering av hushållsavfall. Utvärdering av testet för
vidare beslut fortsätter 2021.
Under 2020 har avfallsverksamheten fortsatt gjort en del insatser på återvinningscentralen (ÅVC),
förberedelser för ombyggnad av ÅVC samt infartsväg till ÅVC. Infartsvägen har breddats och fått
belysning. Planering och ansökning av bygglov har gjorts, bygglov beviljades 2020-12-21. Planering
för sluttäckning av deponin har påbörjats.
Lakvattendammar har byggts om samt rening ut till recipient som sedan leder lakvatten från
anläggningen.
Återvinningscentralen har gått med ett underskott på grund av Covid-19 pandemin som gjort att fler
besökare slängt mer avfall under 2020. Kostnad för behandling av avfallet har ökat i och med detta.
Insamling av slam från enskilda avlopp har fortskridit i enlighet med gällande avtal med Renova Miljö
AB under 2020.
Under 2020 har entreprenaden fungerat väldigt bra med få klagomål från invånare samt även en väl
fungerande insamling där förvaltning och entreprenör jobbat ihop på ett bra sätt.
Förrådsverksamheten har fungerat väldigt bra under 2020.
Under året har avfallsverksamhetens styrdokument bestående av avfallsplan, avfallsföreskrifter och
avfallstaxa uppdaterats och blivit antagna av kommunfullmäktige.
Resultat för år 2020
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 1 193 tkr mot budget. Överuttaget på 1 193 tkr är
bokfört som en skuld till det egna kollektivet. Inför 2020 gjordes inga taxejusteringar.
Det positiva resultatet beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat samt ett effektivare
samarbete med våra entreprenörer på insamlingsinsidan.
Verksamheten jobbar hela tiden med att öka effektivitet i samverkan med andra aktörer, både gällande
kommunövergripande samverkan och med upphandlade entreprenörer
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Organisation för avfallsverksamheten i Tjörns kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för avfallsverksamheten. På
förvaltningen är det samhällsbyggnads avfallsavdelning som hanterar avfallsverksamheten. På
avfallsavdelningen finns följande tjänster med anställning i Tjörns kommun en enhetschef, en
avfallshandläggare och två administratörer med avfallsfrågor. Dessa delas med Stenungsunds kommun
som också har personal som delas med Tjörns kommun. Kontorspersonalen är samlokaliserad med
avfallskollegorna i Stenungsunds kommun. Samlokaliseringen har gjorts för att effektivisera och
utveckla verksamheten. Till dessa administrativa resurser finns även fyra återvinningsarbetare som är
placerade på vår återvinningscentral.
Som en av tio delägare av Renova AB har kommunen direkt tilldelat behandling av hushållsavfall samt
omhändertagande av avfall från återvinningscentralen till Renova AB. Förvaltningen upphandlar
insamling och transport av hushållsavfall i konkurrens, liksom slam från enskilda avlopp. För
närvarande är det Renova Miljö AB som utför båda dessa entreprenaduppdrag.
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Resultaträkning (tkr)
Not 1

Not 2
Not 3
Not 4

2020

2019

Verksamhetens intäkter

35 548

33 600

Summa intäkter

35 548

33 600

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

-35 098
-428

-32 056
-166

Verksamhetens nettokostnad

-35 526

-32 222

-22

-27

-35 548

-32 249

0

1 351

2020

2019

4 497
-3 220
1 277

5 151
-3 446
1 705

2 571

950

3 848

2 655

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

0
0
0

-1 351
1 351
0

Skulder
Långfristiga skulder
Lån till kommunen

0

0

Kortfristiga skulder
Överuttag/Förutbetalda intäkter
Summa skulder

3 848
3 848

0
2 655
2 655

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 848

2 655

Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning (tkr)

Not 5

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not 6

Not 7
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. (All redovisning i tkr).
Kommunen särredovisar avfallsverksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av information som
krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut är korrekta.
Affärsverksamheterna följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Periodisering av intäkter
och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Ränta på använt kapital beräknas och omförs månadsvis till kommunens centrala finansförvaltning.
Förutom den del av förvaltningen som direkt arbetar med avfallsfrågor, belastas verksamheten med
kostnader för viss del av förvaltningens stabsverksamhet samt för administrativa tjänster. Faktiska
kostnader och uppskattad tidsåtgång har använts som fördelningsunderlag.
Not 1

Verksamhetens intäkter
Renhållningsavgifter
Övriga avgifter
Återvunna kundfordringar
Övriga externa intäkter
Interna intäkter
Överuttag/Förutbetalda intäkter

2020
34 747
954
0
587
453
-1 193
35 548

2019
33 952
970
0
931
402
-2 655
33 600

Övriga avgifter 2020 består av försäljning av skrot och mottagning av restfraktion.
Not 2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köp av entreprenad
Köp övriga tjänster
Övriga avgifter m.m.
Kundförluster
Från kommunen fördelade kostnader

2020
4 213
23 536
1 962
4 737
-9
659
35 098

2019
4 702
20 856
2 557
3337
7
597
32 056

I övriga avgifter m.m. ingår miljöavgifter, medlemsavgifter, licensavgifter,
Vägföreningsavgifter, kommunövergripande tjänster etc. Av de från kommunen fördelade
kostnaderna ingår del av stabskostnad, kundcenter samt administrativa tjänster så som
kostnader för ekonom, ekonomi- och fakturasystem, IT, fackliga företrädare samt telefon på
avdelningen.
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Not 3

Avskrivningar.
Anläggningstillgångarna skrivs av enl. nominell
linjär metod över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader, miljöstationer, kompostanläggning
etc.
Komprimatorer m.m.

Not 4

20-33 år
5-20 år

Årets avskrivningar fördelas på:
Byggnader miljöstationer, kompostanläggning
etc.
Komprimatorer m.m.

2020

2019

398
30
428

136
30
166

Finansiella kostnader
Ränta på lån från kommun
Övriga räntekostnader

2020
22
0
22

2019
27
0
27

Internräntan följer den internränta som SKR (Sveriges
kommuner och regioner) anger för året. Räntan för 2020 =
1,5%.

Not 5

Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enl plan
Årets avskrivningar enl plan
Årets försäljning/utrangering
Utgående planenligt restvärde
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2020
5 151
0
-654
4 497

2019
5 816
0
-665
5 151

-3 446
-150
376
-3 220

-3 843
-166
563
-3 446

1 277

1 705

Not 6

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

Not 7

Långfristiga skulder
Ingående lån från kommun
Årets investering
Avgår årets avskrivning
Årets försäljning/utrangering
Avgår årets överskott
Årets resultat*)
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2020
0
0
0

2019
-1 351
1 351
0

2020
-950
0
-150
-278
-1 193
0
-2 571

2019
3 324
0
-166
-102
-2 655
-1 351
-950

Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31
Granskningsrapport
Tjörns kommun

KPMG AB
2021-04-12
Antal sidor 7
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1

Bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), började gälla från och med 1
januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev 2. Detta innebär att
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision
(ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa
krav varit uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
1
2

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

2

101

Tjörns kommun
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

•
•
•
•

Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för
att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag.
Översiktlig analys av övriga poster

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap. 2 §
LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendationerna från RKR.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt 8 kap. 5§ KL. RKR har lämnat information om beräkning och
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 50,7 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om -0,1 mnkr samt medel till resultatutjämningsreserven
om -40,8 mnkr, varvid balanskravsresultatet uppgår till 9,8 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) föreslås med 40,8 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap.
2-6 §§ KL (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas
ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2020 framgår att god ekonomisk
hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. I årsredovisningen framgår att:
”God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75 procent av de prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.”
Se vidare information på sidorna 34-35 i kommunens årsredovisning.
I vår översiktliga granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

2.4.1

Finansiella mål
De finansiella målen består av följande två:
•

Finansiella målet för soliditeten är 25 procent.

Soliditeten uppgår till 36,0 procent, vilket innebär att målet har uppnåtts.
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•

Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag är 1 procent.

Årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 5,2 procent, vilket innebär att målet
har uppnåtts.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv.

2.4.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålet består av 105 prioriterade mål varav 89 av dessa omfattar kommunens nämnder och övriga avser bolagen.
•

Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna ska uppgå till 75 procent.

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål, 89 st., uppgår till 96 procent.
Måluppfyllelsen av samtliga prioriterade mål uppgår till 92 procent.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.

2.5

Resultatet
Årets resultat uppgår till 50,7 mnkr vilket är 40,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 10 mnkr. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar understiger budgeterade nettokostnader med 39,2 mnkr vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen
från budget.
Året skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning uppgår till 982,7 mnkr (fg
år 924,7 mnkr), vilket är i paritet med budget på 980 mnkr. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av ökade intäkter i form av generella statsbidrag och utjämning. Per 2019-12-31 uppgick denna post till 56,7 mnkr medan den per 2020-12-31
uppgick till 116,0 mnkr. Till skillnad från föregående år har kommunen i år fått 30,1
mnkr i stöd från staten för att stärka välfärden, 12,4 mnkr i införandebidrag samt 6,9
mnkr i bidrag för LSS-utjämning.
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst barn- och utbildningsnämnden där det finns en budgetavvikelse på 16,8 mnkr, socialnämnden som visar en
budgetavvikelse om 8,8 mnkr samt kommunstyrelsen som avviker från budget med
-4,1 mnkr.
För barn- och utbildningsnämnden beror överskottet i huvudsak på lägre verksamhetskostnader i form av bland annat minskade kostnader för personal samt till viss del erhållen ersättning för sjuklönekostnader för Covid-19.
För socialnämnden beror överskottet i huvudsak på förändrade volymer och förändringar inom placeringar.
För kommunstyrelsen beror underskottet i huvudsak på köp av räddningstjänst från
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning

2.6.1

Handkassor
Kommunen har inom några av sina verksamheter, så som skola och äldreomsorg,
handkassor. Dessa uppgår per 2020-12-31 till 16 tkr. Vi noterar i samband med
granskningen av bokslutet att det för dessa handkassor saknas undertecknade inventeringsintyg. Vi rekommenderar att det i samband med bokslut tas fram undertecknade
inventeringsintyg.

2.6.2

Materiella anläggningstillgångar
I årsredovisningen under avsnittet redovisningsprinciper framgår att kommunen tillämpar komponentavskrivning för nya projekt som aktiveras. Således har inte samtliga
äldre anläggningstillgångar komponentindelats.
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg för äldre anläggningstillgångar, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen överensstämmer med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8

Driftredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet
förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot
årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
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Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

2.10

Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt 12 kap. 1 § LKBR
en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:
•

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 100%
o Tjörns Hamnar AB, 100%
o Tjörns Bostads AB, 100%
o Tjörns Måltids AB, 91%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning
motsvarar ägd andel i företaget.
Det framgår i årsredovisningen att det kan skifta mellan kommunen och bolagens avskrivnings- och värderingsregler.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

2.11

Sammanfattning och slutsatser
Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka fullmäktige fastställda för räkenskapsåret 2020. Av de fastställda verksamhetsmålen bedömer Kommunstyrelsen att
en måluppfyllelse om 92 procent.
Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen.
Dag som ovan
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

Josefine Kjellberg
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Kommunrevisionen

2021-04-12

Till:
Fullmäktige i Tjörns kommun
Organisationsnummer: 212000-1306

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern
kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan ”Revisorernas redogörelse”.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2020.
Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter.

Tjörn den 12 april 2021

Anders Forsman

Dan-Tore Toresson

Henry Hermansson

Mats Simonsson

Staffan Mattsson

Bilagor
• Revisorernas redogörelse
• Revisionsrapporter för genomförda granskningar 2020
• Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens företag
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1. Redogörelse för revisionen år 2020
1.1 Inledning
Tjörns kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende
årets granskningsinsatser.
I revisorernas redogörelse lämnas sammanfattande beskrivningar av de
granskningar som genomförts under året samt de iakttagelser och
rekommendationer som anses mest väsentliga. Granskningar och
granskningsrapporter, med tillhörande bedömningar och rekommendationer,
återfinns i sin helhet som bilagor till denna redogörelse. Vid samtliga granskningar
har KPMG biträtt revisorerna.

1.2 Granskningsinriktning
Revisionen har utfört granskningen i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen), god revisionssed i kommunal verksamhet och
revisionens reglemente.
Enligt kommunallagen 12 kap ska revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom
styrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg.
Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.

2. Grundläggande granskning
2.1 Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas
årligen. Den grundläggande granskningen är en översiktlig granskning som syftar
till att bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp
till de mål och beslut som fullmäktige fastställt. Den grundläggande granskningen
syftar därmed till att ge en översiktlig bild av styrelse och granskade nämnder och
en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför ansvarsprövningen.

2
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Under 2020 har den grundläggande granskningen inneburit löpande insamling av
fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt nämndsdialoger. Bedömning har
gjorts av om ansvarig styrelse/nämnd har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och intern kontroll.
Den grundläggande granskningen visar att målstyrning, ekonomistyrning och intern
kontroll i styrelse och nämnder i huvudsak är tillräcklig. Vi bedömer dock att
kommunstyrelsens struktur för intern kontroll kan utvecklas genom att involvera
hela styrelsen i arbetet med riskanalys samt tillse att denna dokumenteras. Därtill
bedömer vi att kommunstyrelsen kan utveckla sin ekonomistyrning för att uppnå en
ekonomi i balans. Styrelsen har upprättat en handlingsplan med åtgärder för en
ekonomi i balans. I handlingsplanen saknas dock konkreta uppgifter kring vilka
ekonomiska effekter som åtgärderna beräknas få.
Vidare bedömer vi att samhällsbyggnadsnämndens ekonomistyrning kan utvecklas
för att säkerställa en ekonomi i balans inom VA-verksamheten. Intäkterna inom VAverksamheterna motsvarar inte verksamhetens behov av investeringar. Detta har i
sin tur orsakat högre kapitalkostnader än beräknat. Sammantaget bedömer vi
därmed att nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till intäkter och fastlagd budget.
Tjörns kommun har tillsammans med Stenungsunds kommun och Lilla Edets
kommun en gemensam överförmyndarnämnd. Stenungsunds kommun har
genomfört en grundläggande granskning avseende överförmyndarnämnden, som
delgetts Tjörns kommuns revisorer som underlag för ansvarsprövningen. Den
grundläggande granskningen visar att nämnden säkerställt en tillräcklig styrning,
uppföljning och intern kontroll.
Iakttagelser och slutsatser utifrån den grundläggande granskningen har sammanfattats av revisionen och utgör dels grund för bedömning i ansvarsfrågan, dels
beaktas identifierade risker i riskanalysen inför revisionsplan 2020.

2.2 Granskning av delårsbokslut
Revisionen har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Tjörns
kommuns delårsrapport per 2020-08-31. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om:
•

•

Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och regioner
Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
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Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet
med god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna att resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen och
kommunfullmäktige beslutat om för att kommunen ska uppnå god ekonomisk
hushållning.

2.3 Granskning av bokslut
Vi har granskat kommunens årsredovisning samt resultat- och balansräkningar
med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vår sammanfattande bedömning utifrån genomförd granskning är att resultatet i
årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. Tjörns kommun uppnår båda de
finansiella målen som fullmäktige fastställt för räkenskapsåret 2020.
Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen uppgår till 92 procent.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller
årsredovisningen. De noteringar som är gjorda är redovisade i särskild
granskningsrapport.

3. Lekmannarevisorernas rapportering
3.1 Grundläggande granskning
Vi har under året genomfört möten med styrelsepresidium och VD för bolagen
Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Dialogmötena har
inriktats på bolagens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt deras arbete med
intern och kontroll. Lekmannarevisorerna har planerat och genomfört dialogerna i
samråd med sakkunnigt biträde.
Iakttagelser och slutsatser har sammanfattats av lekmannarevisorerna och ingår
även som en del av riskanalysen inför revisionsplan 2021.
Samtliga bolags verksamheter bedöms utifrån årets granskning ha skötts på ett i
huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vidare bedöms den interna kontrollen till viss del ha varit tillräcklig. I Tjörns hamnar
AB bedöms det finns behov av att skapa en tydligare struktur för intern kontroll då
det saknas en upprättad riskanalys och internkontrollplan. I Tjörns Bostads AB och
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Tjörns Måltids AB finns en struktur för arbetet, men denna kan utvecklas genom att
på ett tydligare sätt involvera styrelsen i riskanalysarbetet.

4. Fördjupade granskningar
4.1 Granskning av långsiktig finansiell planering
Revisionen har under året genomfört en granskning av kommunens långsiktiga
finansiella planering.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse och vd i Tjörns Bostads
AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB säkerställt att den interna kontrollen
inom inköps- och upphandlingsprocessen är tillräcklig samt att bedöma
efterlevnaden av gällande lagstiftning inom området.
Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte bedriver
ett tillräckligt ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell planering.
Om de finansiella mål som redovisas i gällande "Budget 2021, preliminära ramar
2022–2023" ska uppnås inom planperioden krävs förändringar i kommunens
verksamheter. Kommunstyrelsen behöver tydligare redovisa prognoser på längre
sikt än vad som sker idag. Prognoser som kommunstyrelsen antar som en del i
förutsättningar inom den kommunala styrmodellen. Det treårsperspektiv som finns i
"Budget 2021, preliminära ramar 2022–2023" bör kompletteras med prognoser på
fem till tio år. Prognoser omfattande såväl ekonomi som verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående lämnade revisorerna följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
• Stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen inom kommunen och dess verksamheter i syfte att säkerställa
att effektiviseringsåtgärder förlöper enligt plan.
• Komplettera sin finansiella planering med kortare kommentarer vad gäller
prognostabellerna från "Budget 2021, preliminära ramar 2022–2023" för att
stärka förståelsen för planeringen och öka möjligheterna till att de följs på
ett ändamålsenligt sätt.
• Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse
vad gäller god ekonomisk hushållning.
• Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och
balansräkningar, för att få en kontinuitet i den finansiella planeringen.
Rapporterna ska naturligtvis "hänga ihop" inbördes och dessa kommer då
att ge en klar bild över vilka ekonomiska effekter och konsekvenser
strategiska beslut i samband med den långsiktiga finansiella planeringen
får. Simuleringar bör göras av nettokostnadsutveckling, invånarantal,
demografi, inflation m.m.
5
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•

•
•

Försöka att utmana sig själva vad gäller den långsiktiga finansiella
planeringen och till exempel tänka i banor som; Vad är rätt nivå? Hur
mycket kan vi växa? Vilka begränsningar finns? Hur hittar vi rätt?
Målsättningen kan vara att hitta en rätt uttänkt strategi utifrån olika vägar
framåt och hur kommunen ska agera vid olika typer av scenarier som kan
tänkas uppstå.
Utöka investeringsplanen från dagens fem år till en tioårsplan.
Ta fram en tydlig och dokumenterad resursfördelningsmodell i syfte att öka
tydligheten i budgetprocessen.

4.2 Granskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning
Revisionen har under året genomfört en granskning av kommunens vatten- och
avloppsförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens ledning, styrning och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet gällande VAförsörjningen i kommunen.
Granskningen visade att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en
tydlig roll- och ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet.
VA-försörjningen efterlever i huvudsak gällande lagstiftning, men lever dock upp till
kommunfullmäktiges ekonomiska mål för verksamheten. Inom VA-verksamheten
bedöms det dock finnas tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av
planering och kontroller, för att i huvudsak säkerställa efterlevnaden av lagen om
allmänna vattentjänster (LAV).
Granskningen visar även att den långsiktiga styrningen inom VA-området behöver
förtydligas. Styrningen i form av olika styrdokument inom VA-området brister i
tydlighet, liksom i kännedomen om och uppföljningen av dem. Styrdokumenten
rörande VA-försörjningen behöver ses över och så långt det är möjligt förtydligas
och förenklas så att de hänger samman på ett konsekvent sätt, samt ange hur
genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras.
Nämnden bör i större utsträckning använda sin interna kontroll av VAverksamheten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland
annat vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk
rapportering och information om verksamheten.
Förvaltningen har sedan 2019 utvecklat planeringen av underhåll och investeringar
på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av investeringar i
relation till olika taxenivåer vilket nu uppges utgöra ett bra beslutsunderlag. Det
saknas dock en tydlig underhållsplan omfattande det samlade underhållsbehovet
på kort och lång sikt. Vidare omfattar otydligheterna i styrdokumenten inom VA-
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området även underhåll och investeringar och det saknas en årlig rapportering till
nämnden utifrån fastslagen VA-plan.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp emot flera, men
inte alla, förbättringsområden och rekommendationer som lyftes fram i den
revisionsgranskning som genomfördes 2015.
Mot bakgrund av ovanstående lämnade revisorerna följande rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden:
•
•
•
•
•

Säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande
ansvarsområdena för enheterna på VA-avdelningen.
Säkerställa en systematisk ekonomisk planering och uppföljning för att
uppnå målet om en fullt ut avgiftsfinansierad VA-verksamhet.
Förtydliga sin styrning och uppföljning utifrån fullmäktiges inriktningsmål om
”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp med fokus på resultat.
Se över sin internkontrollplan som grund för att säkerställa att målen
uppnås för VA-verksamheten.
Säkerställa tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för
redovisning och rapportering av genomförande och resultat för VAverksamheten.
o Det bör bland annat omfatta fastställande av en underhållsplan för
VA-försörjningen som grund för nämndens styrning och uppföljning,
årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan, samt
genomförda kontroller inklusive resultat och sammanfattande
slutsatser av dem.

4.3 Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar
Revisionen har under året genomfört en granskning avseende kommunens rutiner
kring förebyggande insatser för barn och unga. Syftet med granskningen har varit
att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring förebyggande insatser
för barn och unga.
Granskningen visade att barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
och socialnämnden samverkat väl och gemensam stått bakom och utformat
förebyggande insatser. Det finns en rad förebyggande insatser som riktar sig till
barn och unga. Vi bedömer att det finns ett rikt utbud i förhållande till kommunens
storlek. I granskningen framkommer dock att styrningen av arbetet behöver
tydliggöras då vi bedömer den som något otydlig.
Vi har vidare funnit att det inte sker någon systematisk uppföljning av effekterna av
insatserna som erbjuds och därmed anser vi att resultatet av insatserna behöver
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utvärderas tydligare för att säkerställa att insatserna är rätt anpassade för
kommunens behov.
För att satsningar ska kunna ske på ett långsiktigt och strategiskt sätt anser vi att
det är av vikt att en kommunövergripande behovsanalys genomförs, för att
säkerställa att insatserna är rätt anpassade för behoven i kommunen på kort och
lång sikt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att de granskade
nämnderna i huvudsak har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn
och unga.
Mot bakgrund av ovanstående lämnade revisorerna följande rekommendationer till
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden:
•
•
•

Tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna
Genomföra kommunövergripande behovsanalys.
Följa upp och utvärdera insatsernas resultat
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1

Sammanfattning

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2020.
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God
revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i
kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.1

Syfte
Syftet med den övergripande grundläggande granskningen är att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå har skapat förutsättningar
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor 1:

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och uppdrag?

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering
avseende verksamhetens ekonomi och resultat?

— Har nämnden/styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll?
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.2

Avgränsning
Den grundläggande granskningen är av översiktlig karaktär och syftar i huvudsak till att
ge revisorerna information om kommunstyrelsen och nämnderna har övergripande
strukturer för styrning, uppföljning och kontroll.
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till intervjuer/avstämningar som
genomförts samt de styr- och uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.
Den information som inhämtats inom ramen för den grundläggande granskningen och
de bedömningar som framgår av denna rapport, utgör till viss del grund för
revisorernas slutliga bedömning av respektive nämnds styrning och uppföljning av
fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Den bedömning som görs i
revisionsberättelse och revisionsredogörelse grundar sig sedan i samtliga
granskningsinsatser som revisorerna genomfört under året.
1

Svar/bedömningar utifrån respektive revisionsfråga lämnas i avsnitten per nämnd och område och
redovisas inte samlat för samtliga nämnder/styrelser.
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2.3

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs
av:

— Kommunallagen 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar
— Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut
— Eventuella lagar eller föreskrifter som gäller för de verksamheter som omfattas av
angivna fokusområden, vilka tydliggörs under granskningens genomförande.

2.4

Metod
Dialogmöten med kommunstyrelsens och nämndernas presidier
Dialogmöten har genomförts med kommunstyrelsens och nämndernas presidier med
syfte att inhämta information om den bedrivna verksamheten under året. Inför
intervjuerna har presidiet i styrelse och nämnder muntligt besvarat generella och
nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. De svar som lämnats har använts
som underlag till intervjuerna.
Dokumentstudier av underlag från styrelsen/nämnden
För respektive styrelse och nämnd har vi begärt in gällande styrdokument. Syftet har
varit ge en bild av hur styrningen ser ut i respektive verksamhetsområde.
Informationen som inhämtats i samband med intervjuerna beaktas även vid
revisionernas riskanalys inför kommande år.
Rapporten har skickats för faktakontroll till respektive styrelse och nämnd.
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3

Övergripande styrning

3.1

Tjörns kommuns styrmodell
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar
inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år),
nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år)
samt budgeterad balansräkning (3 år).
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni fördelar nämnderna samt kommunstyrelsen
budgetramen inom sin verksamhet och bryter ner målen till prioriterade mål. Sedan
antas detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som
fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka
aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god
ekonomisk hushållning kan råda.

3.2

Reglemente för intern kontroll
Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen. I ansvaret ingår bland annat att upprätta kommungemensamma rutiner för
att säkerställa en effektiv och säker förvaltning samt att följa upp och utvärdera hur
arbetet med den interna kontrollen bedrivs i nämnderna. Dessutom ansvarar
kommunstyrelsen för att utarbeta riktlinjer och handledning för nämnderna i deras
arbete med intern kontroll.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom den egna
verksamheten. Det ska finnas ett tillfredställande system för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt upp,
samt tillämpliga lagar, förordningar och regler. Varje nämnd ska årligen genomföra
riskanalyser och fastställa en plan för den interna kontrollen. I internkontrollplanen,
vilken ingår i nämndernas verksamhetsplan, ska det planerade arbetet med
riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller redovisas. Arbetet med den
interna kontrollen följs därefter upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunstyrelsen

4.1.1

Styrning och måluppfyllelse
Styrelsen arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell. Inför framtagande av detaljbudget
genomförs workshops per partigrupp som sedan redovisar deras budgetförslag. Enligt
uppgift är alla partier med när kommunens budget förbereds till skillnad från
detaljbudget som förbereds i partigrupperna och sedan beslutas av kommunstyrelsen.
Uppföljning av måluppfyllelsen sker vid delår- och årsbokslut där eventuella avvikelser
uppges hanteras.
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Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 1: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse inriktningsmål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

71 % av de 17 prioriterade målen bedöms per 2020-12-31 vara helt eller i hög grad
uppfyllda. Ett av de prioriterade målen (6 %) bedöms som ej uppfyllt per 2020-1231. Målet som ej bedöms vara uppfyllt är ”Certifieringssäker och trygg kommun”.
Anledningen till att målet inte uppfylls anges vara att Tjörns kommun är certifierad som
säker och trygg kommun enligt WHO. Nuvarande certifiering löper till och med 2021.
Under 2020 skulle kommunstyrelsen fastställa en projektplan för eventuellt arbete – om
så beslutas – med certifieringen. En sådan projektplan har inte tagits fram.
Anledningen är att de resurser som skulle jobba med frågan istället har fått arbeta med
kris/beredskapsarbetet till en följd av Covid-19. Styrelsen har varit tvungna att ställa om
och omprioritera.
Kommunstyrelsen arbetar fortfarande aktivt med de flesta målen. Mycket fokus har
under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna.
Dialog med invånare
Presidiet uppger att kommunstyrelsen har fastställda rutiner för invånardialog. Presidiet
uppger också att det genomförs bl.a. olika workshops för allmänheten några gånger
om året. För att kunna möta behov och förväntningar hämtar kommunen kontinuerligt
information om kundernas attityder, behov och förväntningar i olika undersökningar (bl
a NKI) och medborgardialoger. På grund av Covid-19-pandemin har dessa workshops
inte hållits under 2020.
Hantering av synpunkter och klagomål
Kommunen har sedan 2008 ett kommungemensamt system för att hantera synpunkter
och klagomål. Nämnderna och förvaltningen får in sina klagomål och synpunkter direkt
och uppföljning sker månadsvis. De klagomål, synpunkter och avvikelser som
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inkommer eller uppstår i verksamheten ger enligt presidiet bra information och
underlag för förbättrings- och utvecklingsarbetet.

4.1.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocess uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för att
kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Ekonomin följs även upp i delår- och
årsbokslutet. De mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen följs upp och
analyseras i verksamhetsberättelsen som görs på enhets- och förvaltningsnivå.
Vid eventuella avvikelser tar styrelsen fram förslag på åtgärder och samverkar med
fackliga parter. Exempelvis avseende räddningstjänsten som 2020 redovisat ett
underskott i förhållande till budget (- 4 mkr). Enligt presidiet kommer kommunen att
söka sig till RSG (Räddningstjänsten Storgöteborg). Presidiet uppger att den största
anledningen till missnöjet är att förbundet inte hållit budget samt att man med
medlemskommunerna emellan inte kommit överens om en kostnadsfördelningsmodell.
Uppföljning per 2020-08-31:
Kommunkansliets avdelningar redovisar en positiv budgetavvikelse på +2,3 mkr.
Kommungemensamma verksamheter totalt redovisar en positiv budgetavvikelse på
+2,1 mkr. Prognosen för helåret är ett negativt resultat på -2 mkr.
Uppföljning per 2020-12-31:
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat på -3,8 mkr för helåret.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på knappt 94 mkr och de största posterna
är räddningstjänst (24 %), kommungemensamma kostnader (16 %) samt
kommunledningskontor och kundcenter (14 %).

4.1.3

Intern kontroll
Det finns en övergripande struktur för intern kontroll, som är formulerad i reglementet
för intern kontroll, som beslutades av kommunfullmäktige 2005-02-10. Styrelsen
fastställer årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalyser görs
genom workshops där styrelsen är aktiva och lägger fram förslag till förvaltningen, som
sammanställer internkontrollplanen för beslut. Eventuella avvikelser i uppföljningen av
den interna kontrollen lyfts till, och hanteras av, kommunstyrelsen.

4.1.4

Övrigt
Händelser av väsentliga betydelse 2020
-

Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamheten då många av
medarbetarna arbetar i den centrala krisledningsorganisationen
Framtagande av strukturer för digitala möten och implementering av nya
tekniska lösningar
15 medarbetare certifierade i digital transformation
Ny webbplats lanserades innan sommaren
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-

Mottagning av kvotflyktingar pausades under våren på grund av Covid-19. De
kommer istället att tas emot fram till årsskiftet
Beslut om ny skolstruktur, fortsatt utredning Bleket/Skärhamn
Upphandling av nytt GIS är slutförd, implementering pågår
Kommunens första hälsoinspiratörer har utbildats
Ny ekonomichef på plats

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av styrelsen:
-

4.1.5

Ekonomin, pga. Covid-19
Arbetslösheten
Rekrytering av kompetent personal

Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig mål- och
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen. Sambandet mellan delmålen, aktiviteterna och indikatorerna bedöms
dock kunna stärkas.
Vi bedömer att styrelsens ekonomistyrning i huvdsak är tillräcklig. Det bedöms dock
finnas behov av utveckling för att uppnå en ekonomi i balans. Styrelsen har upprättat
en handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med en handlingsplan
är att visa vilka åtgärder som ska vidtas, vilken effekt de beräknas få och när effekter
tidsmässigt beräknas uppnås. I kommunstyrelsens handlingsplan saknas dock
konkreta uppgifter kring vilka ekonomiska effekter som åtgärderna beräknas få.
Vi bedömer att styrelsens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig. Arbetet kan
dock utvecklas genom att involvera hela styrelsen i arbetet med riskanalys samt tillse
att denna dokumenteras. Vidare bör kommunstyrelsen se över, och vid behov, revidera
reglementet för intern kontroll för att säkerställa att det är aktuellt i alla delar.

4.2

Samhällsbyggnadsnämnden

4.2.1

Styrning och måluppfyllelse
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på
principer för målstyrning. Förslag till detaljbudget (som även inkluderar mål för
verksamheten, nedbrutna från KF:s mål) förbereds först i ledningsgruppen, och ett
förslag lämnas därefter till nämnd. Nämnden jobbar sedan vidare med målen där de
gör justeringar de önskar i erhållet förslag. Presidiet upplever att de har god insyn och
styrning i framtagandet av detaljbudgeten.
Uppföljning av måluppfyllelsen sker vid delår- och årsbokslut. Eventuella större
målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till nämnden.
Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att underlagen håller
en tillräcklig kvalitet.
Måluppfyllelse
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Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 2: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda, Ett
utav målen bedöms dock inte vara uppfyllt - Skapa förutsättningar för en mötesplats för
näringslivet & Vatten i balans-projekt tillsammans med näringsliv och föreningar.
Detta förklaras av att det i samband med planarbete beaktas förutsättningarna för
mötesplatser för näringslivet. Byggavdelningens företagslots vägleder företagen rätt
gällande bygg- och planfrågor. Förvaltningen avvaktar dock med insatser på grund av
restriktioner kring Covid-19.
Kommunens VA är en av flera aktörer för att möta framtida behov och försörjning. De
uppges initiera nya innovativa lösningar samt inspirerar och skapar förutsättningar för
både företag och medborgare att finna lösningar för en hållbar användning av vatten.
Projekt att använda processvatten från Ängholmen är pausat då nämnden behöver
rena ytterligare för att utgående vatten ska kunna användas.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar fortfarande aktivt med de flesta målen. Stort fokus
har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna.
Dialog med invånare
Dialog sker regelbundet med invånare och kunder. Detta ingår bland annat i processen
när det tas fram en ny detaljplan. Arbetet med en detaljplan har tre skeden. Kommunen
samråder först med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få
synpunkter. Därefter skapas en utställning med förslaget där nya synpunkter samlas in.
Sista steget är när det fattas beslut i kommunfullmäktige om att planen antas.
För att komma i kontakt med invånare annonserar nämnden bland annat via media.
Samhällsbyggnadsnämnden erbjuder även personlig kontakt vid bygglov, där man får
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en personlig handläggare. Verksamheterna har även drop-in-tider vissa kvällar, dock
har detta pausats pga. Covid-19.
Hantering av synpunkter och klagomål
Samhällsbyggnadsnämnden har även säkerställt att det finns rutiner för att ta emot och
utreda klagomål och synpunkter. Kommunen har ett system där en del av ärendena
kommer in. Allt diarieförs som klagomål eller som synpunkt och hanteras efter det.

4.2.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Nämnden erhåller månadsvis information om den ekonomiska utvecklingen. Därtill sker
uppföljning vid delårs- och årsbokslut. Avvikelser uppges endast accepteras om de är
välmotiverade.
VA-verksamheten redovisar inte en ekonomi i balans, detta då intäkterna inte
motsvarar verksamhetens behov av investeringar. Detta har i sin tur orsakat högre
kapitalkostnader än beräknat vilket enligt presidiet är en aktuell fråga. Fullmäktige
beslutade 2020-12-10 att höja VA-taxan med 15 %.
En reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021–2025 som innehåller förslag
på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska vara i nivå
med den allmänna prisutvecklingen.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med en förflyttning i deras förhållningssätt,
att mer utgå ifrån ett serviceperspektiv (ett av de prioriterade målen). Nämnden har
beslutat att börja arbeta efter Rättviksmodellen 2. Nämnden har beslutat att ansvara för
de omkostnader som övergången till Rättviksmodellen innebär, då detta bedömts vara
angeläget för verksamheten. Nämnden har bjudit in alla förvaltningar att kunna anmäla
intresse att vara med i arbetet. Kommunstyrelsen anmälde kundcentret som en del
som då ingår i ett gemensamt arbete inom ramen för Rättviksmodellen. Inom
samhällsbyggnad så är det två avdelningar som jobbar aktivt med frågan och det är
miljöavdelningen och byggavdelning.
Uppföljning per 2020-08-31:
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på -2,7 mkr för perioden.
Den negativa budgetavvikelsen förklaras främst av VA-verksamheten vars resultat är 3,7 mkr. Detta balanserar till vis del av stab som redovisar ett positivt resultat på 1,1
mkr. Den negativa budgetavvikelsen inom VA-verksamheten förklaras av att det beslut
som togs om ny taxa hösten 2019 inte till fullo motsvarade det ekonomiska tillskott som
krävdes för budget i balans.
Uppföljning per 2020-12-31:
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,7 mkr för
helåret. Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka -27 mkr och de största

2

Rättviksmodellen innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog
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posterna utgörs av trafikenheten (29 %), stab (18 %), byggavdelning inklusive BOA (13
%) och vatten och avlopp (13 %).

4.2.3

Intern kontroll
Nämnden har antagit en internkontrollplan. Förvaltningen tar fram en riskanalys där de
värderar och ger förslag på områden att ta upp i internkontrollplanen för att sedan gå
igenom den tillsammans med nämnden. Uppföljning av den interna kontrollplanen sker
i samband med årsbokslut.

4.2.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse under 2020:
-

-

-

Tillgång av vatten under sommarperioden har varit god efter de åtgärder som
genomfördes 2019.
Återvinningscentralens (Heås) ombyggnad har påbörjats, för att tillgodose
miljökrav samt genomföra sluttäckning av deponin.
Covid-19 har påverkat verksamheten, bl.a. har dialogmöten inom ramen för ny
Översiktsplan senarelagts. Även andra samverkansgrupper har fått flyttas i tid.
Behovet av färdtjänst har väsentligt minskat vilket ger ett större överskott.
Nämnden har sett en kraftig ökning av lämnade fraktioner vid kommunens
återvinningscentral vilket i sin tur medfört ökade kostnader.
Utökat tillsynsansvar för serveringar fr o m 1 juli fram till årsskiftet, vilket till viss
del täckts av bidrag. Övrig tillsyn har inte kunnat genomföras enligt plan vilket
lett till minskade intäkter.
Nytt verksamhetssystem för bygglov är nu i full drift vilket redan gett resultat på
mycket kort tid, över 80 % kommer in digitalt.
En större utredning kring ekonomin och intäkter gällande VA har genomförts
och redovisas nu för vidare beslut i VA taxan som idag inte bär sina egna
kostnader.
Tidigare beslut om justering av taxan som togs hösten 2019 innebar att taxan
inte fullt ut täckte underskottet. Förvaltningen fick därför i uppdrag att utreda ett
antal sakområden vilket nu är klart.

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
-

Förutsättningar för att genomföra dialog hindras av Covid-19.
Låg kännedom om gamla policys och riktlinjer.
Åtgärder enligt handlingsplan arbetsmiljö.
Information som får invånaren att göra rätt från början är inte tillräcklig.

Presidiet uppger även att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva hantera
ekonomiska effekter pga. Covid-19 på sikt. Mindre kommuner kommer få svårt att
upprätthålla verksamheten finansiellt. De menar att fokus framöver kommer att vara
ekonomin och ha fokus på en effektiv förvaltning och en effektiv VA-verksamhet.
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4.2.5

Vår bedömning
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig måloch verksamhetsstyrning. Samhällsbyggnadsnämnden har beaktat de av fullmäktige
beslutade inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning varit delvis tillräcklig. Nämnden bedöms
inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader
till intäkter och fastlagd budget. Vi noterar att Tjörns kommun bedöms ha en av de
högsta VA-taxorna i landet. Fullmäktige beslutade 2020-12-10 att höja VA-taxan med
15 %. Det är av stor vikt att nämnden tar ett samlat grepp om verksamheten och
prioriterar att vidta de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet. Detta för att
abonnenterna inte ska riskera fler stora avgiftshöjningar.
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.

4.3

Kultur- och fritidsnämnden

4.3.1

Styrning och måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på
principer för målstyrning. Varje år formulerar kultur- och fritidsnämnden en
verksamhetsplan som syftar till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som
lagar, strategier, mål, planer policys etc. Verksamhetsplanen är ett strategiskt
dokument där viktiga strategiska utmaningar lyfts fram samt hur nämnden ska arbeta
med dessa.
Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse. Indikatorerna skiljer sig inte från tidigare år och kan därför följas upp
över tid. Överlag har kultur- och fritidsnämnden god mätbarhet i mål och indikatorer.
Dock kan endast ett fåtal indikatorer tas fram i samband med delårsrapporter eftersom
de bara sammanställs en gång per år, oftast i samband med årsbokslut.
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Figur 3: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Samtliga mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Ett fåtal indikatorer uppges vara missvisande eftersom de är nationella och beroende
av hur andra kommuner svarar. Som exempel kan nämnas indikatorn för
Naturvårdsverkets ranking av Årets friluftskommun, där Tjörns kommun tappar flera
placeringar samtidigt som verksamheten blivit markant bättre på de relevanta
områdena. Det beror även på att kommuner som inte är jämförbara med Tjörns
kommun är med vilket i sin tur kan tolkas som att Tjörn blivit sämre på
friluftsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden jobbar fortfarande aktivt med de flesta målen. Mycket fokus
har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna. Enligt uppgift görs en uppföljning av målen vid
delårs- och årsbokslut. Vid avvikelser tar nämnden fram handlingsplaner för planerade
åtgärder.

4.3.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Nämnden erhåller månadsvis information om den ekonomiska utvecklingen. Därtill sker
uppföljning vid delårs- och årsbokslut. Vid eventuella avvikelser beslutar nämnden om
målen behöver justeras för att rymmas inom den ram resurser som finns till förfogande.
Enligt beslutad budget- och uppföljningsprocess ska det finnas dialog mellan nämnd
och förvaltning i samband med att mål/uppdrag och ekonomiska resurser fastställs.
Rutinen är att nämndens förslag och tankar presenteras för verksamheterna i februari,
varefter verksamheterna tar fram konsekvensbeskrivningar utifrån de föreslagna
målen. I konsekvensbeskrivningarna framgår vilka medel och resurser som
verksamheterna bedömer krävs får att nå målen.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden påverkats starkt av
Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på att stötta föreningslivet och anläggningar.
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Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av arrangemang
och kurser, dock i förminskat och anpassat format.
Uppföljning per 2020-08-31
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +2,1
mkr. Till följd av covid-19 har många kulturaktiviteter och arrangemang ställts in. De
största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna barn och unga, turism, kultur
samt bibliotek. Den största negativa avvikelsen finns hos fritidsverksamheten, inom
natur och park.
Nämnden prognostiseras ett nollresultat för helåret. Detta beror på att större delen av
verksamheten planeras återupptas under hösten samtidigt som alla sommarens
kostnader inte har redovisats än. Det kommer även behövas ytterligare stöd till
föreningslivet.
Uppföljning per 2020-12-31
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 845 tkr för året. Nettokostnaderna
för verksamheterna ligger på cirka 54 mkr och de största posterna utgörs av
fritidsverksamhet (35 %), barn- och ungdomsverksamhet (27 %) och bibliotek (18 %).

4.3.3

Internkontroll
Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som kulturoch fritidsnämnden beslutar om. Nämnden beslutade 2020-10-12, § 85, att se över den
internkontrollplan som finns idag inför 2021, samt att i samband med att budget och
verksamhetsplaner antas inför kommande år göra en årlig riskbedömning där
verksamhetsmässiga risker tas med. Detta kommer att göras i samband med
budgetarbetet (kommunens budget 2021 som antas av KF). Förvaltningschefen lägger
förslag till nämnden som sedan beslutar om vilka kontroller som ska gälla.
Enligt presidiet tar den interna kontrollplanen sin utgångspunkt i genomförd riskanalys
och innehåller de delar som är särskilt kritiska kopplat till genomförandet av nämndens
uppdrag. Rapportering av nämndens interna kontrollplan sker en gång per år.

4.3.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse:
-

Stort fokus har legat på att stötta det hårt drabbade föreningslivet och
anläggningar.
Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av
arrangemang och kurser, dock i förminskat och anpassat format.
Barn- och ungdomsfestivalen Frivolt ställdes in.
Digitaliseringsuppdraget fick skyndas på för att möjliggöra kontakter, möten och
även vissa kulturskolekurser på distans.
Förvaltningen var under perioden också mycket aktiv i arbetet med kommunens
nya hemsida.
Turismen stannade av helt i samband med att de nationella riktlinjerna mot
smittspridning trädde i kraft i mars, men kom sedan igång under sommaren.
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Besöksmål, restauranger och delvis även boenden hade tidvis högt tryck.
Särskilt svenska turister besökte Tjörn under högsäsongen.
Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
-

4.3.5

Risk att inte följa de fastställda målen
Risk att besluten om bidrag inte är korrekta
Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument
Risk för fel vid inköp och fakturahantering
Risk för att personalen hotas eller trakasseras

Vår bedömning
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig måloch verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att kultur- och fritidsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. Vi bedömer även att nämnden i
allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende
uppföljning och rapportering.
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.

4.4

Barn och utbildningsnämnden

4.4.1

Styrning och måluppfyllelse
Barn- och utbildningsnämndens arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger
på principer för målstyrning. Enligt presidiet har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen har
tillsammans med nämnden brutit ner de kommunala inriktningsmålen till prioriterade
mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2020.
Uppföljning av målen sker i samband med delårs- och årsbokslut.
I samarbete med förvaltningen har barn- och utbildningsnämnden tagit fram
“Prioriterade mål” (1-åriga) utifrån fullmäktiges “Inriktningsmål” (4-åriga). Målen
beskrivs vara konkreta samt mätbara. Samtliga mål följs upp två gånger per år,
per augusti (delår) samt per december (helår). Vid eventuella avvikelser har
nämnden vidtagit åtgärder för att kunna nå målen, till exempel har nämnden täta
dialoger med förvaltningen.
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
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Figur 4: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej utvärderat

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Dialog med invånare
Presidiet uppger att de har fastställt rutiner för dialog med brukarorganisationer. För
närvarande finns inte “Riksförbundet Hem och Skola” representerat i Tjörns kommun.
Däremot finns det fristående föräldraföreningar organiserade
på förvaltningens enheter samt elevråd i kommunens skolor. De fastställda rutiner
som är framtagna för dialog är att det finns ett digitalt system “Fråga och tyck” där
medborgarna (här föräldraföreningarna/elevråden) kan ställa frågor och/eller lämna
synpunkter. I de fall nämnden behöver kontakta och/eller kommunicera med
föräldraföreningarna/elevråden är förvaltningen behjälplig med detta.

4.4.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Beslut om
åtgärder vid eventuella avvikelser uppges tas vid behov.
Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning vid ett flertal tillfällen under året. Den
huvudsakliga uppföljningen sker i samband med delårs- och årsbokslut. Nämndens
uppföljning och rapportering följer kommunens övergripande policys, reglementen och
riktlinjer.
I samband med antagande av detaljbudget i februari 2019 fanns en av nämnden
bedömd obalans av nämndens behov för året i förhållande till tilldelad ekonomisk ram.
Under 2019 har genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet inletts – bland
annat genom extra månadsuppföljningar av personalkostnader. Man har höjt kvaliteten
på avstämningar mellan ekonom och chef, krav på åtgärder och uppföljning på
ledningsmöten. Nämnden har även utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet vilket
bland annat skapat arbetsro och förändrat fokus.

Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

133

15

Tjörns kommun
Grundläggande granskning
2021-03-15

Uppföljning per 2020-08-31:
Nämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse med ca 12,7 mkr per
augusti.
De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse till och med augusti
på 2,3 mkr. Detta förklaras till största delen av att ersättning för sjuklönekostnader från
staten bokförts centralt. Grundskolan har till och med augusti en positiv
budgetavvikelse på 6 mkr och förskola och pedagogisk omsorg har en positiv
budgetavvikelse på 4,8 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras till största delen av lägre
personalkostnader. Det har varit hög frånvaro bland personalen under våren och
vikarier har ej satts in i större omfattning. En ytterligare anledning till lägre
personalkostnader är strukturella förändringar som genomförts för att nå en budget i
balans även fått effekt under året. Gymnasieskolan och särskolan gör sammantaget en
negativ avvikelse på -0,5 mkr för perioden. Detta beror på högre kostnader för köpta
utbildningsplatser jämfört med budget.
Uppföljning per 2020-12-31:
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på ~17 mkr.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka 396 mkr och de största posterna
utgörs av grundskola (42 %), förskola (22 %) och gymnasie- och vuxenutbildning (17
%).

4.4.3

Internkontroll
Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för internkontroll.
Interkontrollplanens innehåll har tagits fram utifrån diskussioner i nämnden om risker
samt förslag från förvaltningen. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll sker
vid ett antal tillfällen under året enligt den fastlagda planen.
Enligt presidiet bygger arbetet med att ta fram den interna kontrollplanen på en samlad
inventering av risker både från förvaltningens ledningsgrupp och från nämnden.
Riskerna bedöms och prioriteras av båda parter i olika steg och utifrån de mest
prioriterade riskerna föreslår förvaltningen relevanta kontrollpunkter för beslut i BUN.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp sammanställer en bruttolista över
vilka väsentliga risker man ser i sina verksamheter och som kan få påverkan på t ex
måluppfyllnad. Listan presenteras för barn- och utbildningsnämnden som gör tillägg
och kompletterar utifrån deras uppdrag som huvudman och gör därefter en prioritering
av vilka risker som behöver prioriteras.
Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå
och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet
och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Tillsyn – externa utförare
Tjörns kommun har i dagsläget en extern utförare inom förskola. Där genomförs en
årlig tillsyn av förskolan där förvaltningen i förväg begär in underlag för att kunna
genomföra tillsyn. Tillsynen baseras både på kommunens riktlinjer för godkännande
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och rätt till bidrag samt på statliga krav på att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelser i skollagen. Efter tillsyn presenteras resultatet av tillsynen för BUN.

4.4.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse 2020:
-

-

Kommunfullmäktige har fattat beslut om skolstruktur vilket föregicks av ett
omfattande arbete.
Gemensam studiedag med resultatdialoger över hela ön, direktsänd digital
föreläsning.
Stark utveckling av digitalisering, pedagogiskt och administrativt.
Stor utbildningssatsning i specialpedagogik för all grundskolepersonal.
Läslyftet genomförs på alla förskolor.
Statsbidraget ”Likvärdig skola” används för att anställa ett ”närvaroteam ” på
resurscentrum som fokuserar på ”lång och oroande frånvaro”.
Personalförstärkning på respektive grundskola för att öka måluppfyllelsen för de
elever som ligger långt från målen. Rekrytering av biträdande rektor till
högstadieskolorna för att rektor ska få ökad möjlighet till att ägna sig åt
systematiskt kvalitetsarbete.
Genomförande av Optiplan – ansökan om busskort/skolskjuts.
Avvecklat dagbarnvårdare som en del av barnomsorgen på Tjörn.
Rekryteringar av rektorer - alla rektorer på plats.

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
Skolskjutsarna ligger även med i årets (2020) interna kontrollplan, då nämnden
beslutat att kvalitetssäkra den interna administrationen och uppföljningen. Utifrån
förvaltningens rapporter till nämnden under 2020 ser man också att det kvarstår en risk
med att kostnaderna för elevresor med taxi kommer öka, vilket innebär att detta
kommer ligga med i riskanalysen för 2021.

4.4.5

Vår bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens i huvudsak har säkerställt en tillräcklig
mål- och verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att barn- och utbildningsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott som
kommunstyrelsen har erhållit..
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.
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4.5

Socialnämnden

4.5.1

Styrning och måluppfyllelse
Socialnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för
målstyrning. Varje år formulerar socialförvaltningen en s.k. förvaltningsplan som
beskriver verksamheternas förutsättningar så som lagar, strategier, mål, planer, policys
etc. Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument där förvaltningen beskriver viktiga
strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa.
Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 5: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Nämnden följer upp samtliga mål regelbundet, vid delårsbokslutet och årsbokslutet.
Enligt presidiet är detta tillräckligt. Nämnden om åtgärder så fort de ser att det finns en
avvikelse. Förvaltningen tar fram förslag, en s.k. ”handlingsplan”, som samverkas med
fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om åtgärderna.
Dialog med invånare
Socialnämnden har fastställt rutiner för dialog med brukar-organisationer. Nämnden
jobbar med KPR (Kommunala pensionsrådet) samt FHR (Råd för funktionsnedsatta).
Under 2021 ska det dock göras en förändring då KPR och FHR kommer att slås ihop.
På så sätt ska det bli lättare att få samma information.
Sjukfrånvaro
Socialnämnden har under 2020 upplevt en ökad sjukfrånvaro i och med pandemin,
som i sin tur har lett till situationsanpassade åtgärder. Enligt presidiet tas
handlingsplaner fram per kvartal för att motverka sjukfrånvaro, detta görs främst av
Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

136

18

Tjörns kommun
Grundläggande granskning
2021-03-15

ledningsgruppen. Nämnden erhåller sedan en analys av planen och tar sedan ett
beslut om hur man ska gå vidare.

4.5.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Beslut om
åtgärder vid eventuella avvikelser uppges tas vid behov.
På varje nämndssammanträde får nämnden information om det ekonomiska läget,
både på förvaltningsövergripande nivå samt verksamhetsnivå. Ekonomisk uppföljning
sker därmed månadsvis samt i samband med delårs- och årsbokslut.
Uppföljning av ekonomin per 2020-08-31:
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 1,3 mkr.
Budgetavvikelse för perioden är för individ och familjeomsorgen (IFO) -13,5 mkr,
funktionshinder (FUN) + 2,5 mkr, äldreomsorgen inklusive bistånd (ÄO) + 2,5 mkr,
kommunal hälso- och sjukvård (KHS) -0,2 mkr och förvaltningsgemensamt 10,0 mkr
samt nämnd 0,1 mkr.
Den negativa budgetavvikelsen inom IFO beror främst på kostnader för placeringar
inom vuxen samt barn och unga. Kostnader för placeringar förväntas avta något under
hösten. Den positiva budgetavvikelsen inom förvaltningsgemensamt beror bland annat
på retroaktiv ersättning på drygt 3 mkr för sjukfrånvaro samt att volymökningar
förväntas tas inom respektive avdelnings budget.
Uppföljning av ekonomin per 2020-12-31:
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 8,8 mkr.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka 358 mkr och de största posterna
utgörs av äldreomsorg inklusive bistånd (46 %), individ- och familjeomsorg (23 %) och
funktionshinder (21 %).

4.5.3

Intern kontroll
Socialnämnden tar fram en internkontrollplan varje år i november för kommande år.
Interkontrollplanens innehåll tas fram utifrån diskussioner i nämnden om risker samt
förslag från förvaltningen. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll sker vid
ett tillfälle under året.
Enligt presidiet och berörda tjänstemän är interkontrollplanen ett resultat av genomförd
riskanalys.

4.5.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse 2020:
Det har varit ökad sjukfrånvaro som har lett till situationsanpassade åtgärder.
Vikarietillgången har ibland varit en utmaning, särskilt under semestern då ordinarie
personal fått ta extrapass för att kunna lösa bemanningen.

Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

137

19

Tjörns kommun
Grundläggande granskning
2021-03-15

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
Enligt presidiet och berörda tjänstemän har nämnden en del utmaningar under den
närmaste framtid. T.ex. har ett nytt verksamhetssystem upphandlats, arbetet
påbörjades under 2020.
Implementering av det nya verksamhetssystemet planeras starta under hösten 2021.
Det finns stora möjligheter till utveckling och digitalisering i samband med införandet.
Arbetet kommer dock kräva tid av förvaltningens centrala resurser samt
superanvändare och enhetschefer i verksamheterna. Det nya verksamhetssystemet
kommer påverka alla slutanvändare vilket inkluderar tillsvidareanställda så väl som
vikarier och timanställda. En av flera stora utmaningar är att säkerställa en bra
utbildning i systemet för alla anställda.
En annan utmaning som socialnämnden har är nära vård. Befolkningsprognosen visar
tydligt på en ökning av antalet personer över 85 år. I och med den demografiska
utvecklingen kommer allt fler invånare att leva längre och därmed ha längre
sjukdomstid – fler kommer vara kroniskt sjuka och fler multisjuka kommer upptäckas.
Dessa nya utmaningar ställer högre krav på kommunen och äldreomsorgen då allt fler
kommer behöva få vård i hemmet.
En annan utmaning som socialnämnden står inför är den nya socialtjänstlagen som
beräknas träda i kraft 1 januari 2023. Den kommer ställa högre krav på nämnden, det
införs sannolikt t.ex. krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kommer att kräva
viss omställning enligt presidiet.

4.5.5

Vår bedömning
Vi bedömer att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig mål- och
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att socialnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och
dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott som kommunstyrelsen har erhållit..
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.

Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

138

20

Översiktlig granskning
-Delårsrapport per 2020-08-31

Granskningsrapport
Tjörns kommun

KPMG AB
2020-09-28

139

Error! Reference source not found.

Tjörns kommun
Översiktlig granskning
KPMG AB
2020-09-28

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

1

1.1
1.2

Räkenskaperna och delårsrapporten
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

1
1

2

Inledning

3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Syfte och revisionsfråga
Avgränsning
Revisionskriterier
Ansvarig nämnd
Metod

3
3
4
4
4

3

Resultat av granskningen

5

3.1
3.2

Förvaltningsberättelse
Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Finansiella mål
Verksamhetsmål
Balanskravsresultat
Resultaträkning
Analys av Resultaträkning
Balansräkning
Pensioner
Sammanställd redovisning
Redovisningsprinciper

5

3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.4.1
3.5
3.5.1
3.6
3.7

140

5
5
6
6
6
6
7
7
7
8

Tjörns kommun
Översiktlig granskning
KPMG AB
2020-09-28

1

Sammanfattning
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 1 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
0F

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag
för sin bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Kommunens resultat för perioden uppgår till 41,0 mkr (14,2 mkr), vilket är 26,8
mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att kommunens
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 41, mkr medan verksamhetens
nettokostnader exkl. avskrivning enbart ökat med 11,9 mkr.

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 29,8 mkr, vilket är 19,8 mkr högre än
budget. Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar beräknas uppgå till 920,6 mkr medan budget var 10 mkr högre. Skatteintäkter och generella
statsbidrag beräknas överstiga budget med 9 mkr och uppgå till 989,0 mkr.
Prognosen är upprättad med viss osäkerhet då rådande situation med avseende på
Covid-19 är svår att bedöma.

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 29,7 mkr för 2020.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i Kommunallagen 2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för den ekonomiska förvaltningen.
1F

1
2

Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagen (2017:725), kapitel 5

1
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Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2020 har
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2020
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

2
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2

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen 3 framgår att kommuner ska upprätta
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret 4, det vill säga minst sex månader och högst åtta
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
2F

3F

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
 Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av
utlåtandet till kommunfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 5 och Skyrev 6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
4F

5F

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

3

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Regioner
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
4

3
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av
kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 §
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

4
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3

Resultat av granskningen

3.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven i RKR R17.

3.2

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
God ekonomisk hushållning för Tjörns kommun bedöms uppnådd när andelen
prioriterade mål helt eller delvis uppgås till 75 % och de finansiella målen är uppfyllda.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till
kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess
kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk
hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

3.2.1

Finansiella mål
De finansiella målen är indelade i två:
Soliditet: soliditeten för kommunen ska uppgå till minst 25%.
Per balansdagen uppgår soliditeten till 36,8%. Enligt prognosen för helåret är förväntas
målet uppnås.
Årets resultat: resultatet för kommunen ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Per delåret utgör resultatet 6,2 % av skatteintäkter och de generella stadsbidragen.
Enligt prognosen för helåret är förväntas målet uppnås.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2020 har
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vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

3.2.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är indelade i sju stycken inriktningsmål vilka beslutas i
kommunfullmäktiges budget samt 87 stycken prioriterade mål vilka vanligtvis beslutas i
nämndernas detaljbudgetar.
Per delåret har 51 % av dessa bedömts vara ”i hög grad uppfyllda” och 44 % av dessa
bedöms vara ”helt uppfyllda”. Måluppfyllelsen förväntas överstiga målet om 75 % till
helåret.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål. Gällande prognosen för år 2020 har
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

3.3

Balanskravsresultat
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat
uppgår till 29,7 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

3.4

Resultaträkning

3.4.1

Analys av Resultaträkning
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
Kommunens resultat för delåret uppgår till 41,0 mkr, vilket är 26,8 mkr högre än
samma period förra året. Det beror främst på att kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag ökat med 41, mkr medan verksamhetens nettokostnader exkl.
avskrivning enbart ökat med 11,9 mkr.
Kommunens årsprognos uppgår till 29,8 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet.
Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror
oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.
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Prognostiserat helårsutfall exklusive finansförvaltningen förväntas gå bättre än budget
med 7 400 tkr, vilket främst är hänförligt till att driftkonsekvenser av investeringar vilka
budgeterats men inte nyttjats, investeringsprojekten har förskjutits framåt i tiden,
uppgår till + 4 500 tkr. Pensioner står för + 2 000 tkr.
Utfall per delår visare på en positiv budgetavvikelse om 31 299 tkr för verksamheten
exklusive finansförvaltningen. Största delen, 12 688 tkr, av denna avvikelse utgörs av
att Barn- och utbildningsnämnden hittills under året haft lägre personalkostnader än
vad som budgeterats för. De lägre personalkostnaderna är hänförliga dels till frånvaro
till följd av Covid-19, där vikarier inte behövt sättas in till fullo, men även att strukturella
förändringar som gjorts för att nå budget gett effekt.
De driftkonsekvenser av investeringar vilka budgeterats för men där projekten skjuts på
framtiden har inneburit en positiv budgetavvikelse om 3 618 tkr. Medan pensionerna
inneburit en positiv budgetavvikelse om 4 187 tkr.
Kommunstyrelsens verksamhet har vid delårsbokslutet en positiv avvikelse om 4 446
tkr då mycket av den planerade verksamheten i form av mässor och planerade event
inte kunnat genomföras i den utsträckning man budgeterat för.

3.5

Balansräkning

3.5.1

Pensioner
Kommunen redovisar enligt uppgift sina pensionsåtaganden enligt den lagstadgade
blandmodellen och i balansräkningen har ett belopp om 105 mkr tagits upp som skuld.
Uppgift om den del av pensionsskulden som ska redovisas som ansvarsförbindelse
återfinns i löpande text.

3.6

Sammanställd redovisning
Enligt kommunala bokförings- och redovisningslagen saknas krav på sammanställd
redovisning i delårsrapporten.
RKR R17 Delårsrapport anger att det är upp till varje kommun att avgöra om de
kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska
ingå rekommenderas dock eftersom det är fullmäktiges mål för hela kommunkoncernen
som ska bedömas.
Tjörns kommun har inte upprättat någon sammanställd redovisning men redovisar
kortfattat resultat- och balansräkningar för nedanstående dotterbolag:
 Tjörns Förvaltnings AB, 100 %
 Tjörns Hamnar AB, 100 %
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 Tjörns Bostad AB, 100 %
 Tjörns Måltids AB, 91 %

3.7

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten,
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKR:s rekommendationer.

Göteborg den 28 september 2020

Johan Rasmusson

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor
KPMG AB

KPMG AB
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1

Bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), började gälla från och med 1
januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för kommunal redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev 2. Detta innebär att
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision
(ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa
krav varit uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
1
2

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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•
•
•
•

Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstemän
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för
att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag.
Översiktlig analys av övriga poster

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap. 2 §
LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendationerna från RKR.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.3

Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt 8 kap. 5§ KL. RKR har lämnat information om beräkning och
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 50,7 mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om -0,1 mnkr samt medel till resultatutjämningsreserven
om -40,8 mnkr, varvid balanskravsresultatet uppgår till 9,8 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) föreslås med 40,8 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap.
2-6 §§ KL (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas
ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2020 framgår att god ekonomisk
hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. I årsredovisningen framgår att:
”God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75 procent av de prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.”
Se vidare information på sidorna 34-35 i kommunens årsredovisning.
I vår översiktliga granskning av fullmäktiges fattade beslut avseende finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som fullmäktige fastställt.

2.4.1

Finansiella mål
De finansiella målen består av följande två:
•

Finansiella målet för soliditeten är 25 procent.

Soliditeten uppgår till 36,0 procent, vilket innebär att målet har uppnåtts.
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•

Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag är 1 procent.

Årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 5,2 procent, vilket innebär att målet
har uppnåtts.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv.

2.4.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålet består av 105 prioriterade mål varav 89 av dessa omfattar kommunens nämnder och övriga avser bolagen.
•

Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämnderna ska uppgå till 75 procent.

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål, 89 st., uppgår till 96 procent.
Måluppfyllelsen av samtliga prioriterade mål uppgår till 92 procent.
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.

2.5

Resultatet
Årets resultat uppgår till 50,7 mnkr vilket är 40,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 10 mnkr. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar understiger budgeterade nettokostnader med 39,2 mnkr vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen
från budget.
Året skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning uppgår till 982,7 mnkr (fg
år 924,7 mnkr), vilket är i paritet med budget på 980 mnkr. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av ökade intäkter i form av generella statsbidrag och utjämning. Per 2019-12-31 uppgick denna post till 56,7 mnkr medan den per 2020-12-31
uppgick till 116,0 mnkr. Till skillnad från föregående år har kommunen i år fått 30,1
mnkr i stöd från staten för att stärka välfärden, 12,4 mnkr i införandebidrag samt 6,9
mnkr i bidrag för LSS-utjämning.
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst barn- och utbildningsnämnden där det finns en budgetavvikelse på 16,8 mnkr, socialnämnden som visar en
budgetavvikelse om 8,8 mnkr samt kommunstyrelsen som avviker från budget med
-4,1 mnkr.
För barn- och utbildningsnämnden beror överskottet i huvudsak på lägre verksamhetskostnader i form av bland annat minskade kostnader för personal samt till viss del erhållen ersättning för sjuklönekostnader för Covid-19.
För socialnämnden beror överskottet i huvudsak på förändrade volymer och förändringar inom placeringar.
För kommunstyrelsen beror underskottet i huvudsak på köp av räddningstjänst från
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
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Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning

2.6.1

Handkassor
Kommunen har inom några av sina verksamheter, så som skola och äldreomsorg,
handkassor. Dessa uppgår per 2020-12-31 till 16 tkr. Vi noterar i samband med
granskningen av bokslutet att det för dessa handkassor saknas undertecknade inventeringsintyg. Vi rekommenderar att det i samband med bokslut tas fram undertecknade
inventeringsintyg.

2.6.2

Materiella anläggningstillgångar
I årsredovisningen under avsnittet redovisningsprinciper framgår att kommunen tillämpar komponentavskrivning för nya projekt som aktiveras. Således har inte samtliga
äldre anläggningstillgångar komponentindelats.
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg för äldre anläggningstillgångar, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen överensstämmer med RKR R13.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8

Driftredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet
förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot
årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfylller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
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Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

2.10

Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt 12 kap. 1 § LKBR
en sammanställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:
•

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 100%
o Tjörns Hamnar AB, 100%
o Tjörns Bostads AB, 100%
o Tjörns Måltids AB, 91%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning
motsvarar ägd andel i företaget.
Det framgår i årsredovisningen att det kan skifta mellan kommunen och bolagens avskrivnings- och värderingsregler.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.

2.11

Sammanfattning och slutsatser
Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka fullmäktige fastställda för räkenskapsåret 2020. Av de fastställda verksamhetsmålen bedömer Kommunstyrelsen att
en måluppfyllelse om 92 procent.
Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen.
Dag som ovan
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor

Josefine Kjellberg
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

7

156

157

158

159

160

Till bolagsstämman i Tjörns Hamnar AB, org. nr 556215-6033

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tjörns Hamnar AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Tjörns Hamnar ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tjörns Hamnar AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 26 mars 2020 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar



Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.



Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Revisionsberättelse Tjörns Hamnar AB, org. nr 556215-6033, 2020
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tjörns Hamnar
AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Tjörns Hamnar AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:




företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Lomma den 31 mars 2021
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Tjörns Måltids AB, org. nr 556762-5164

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tjörns Måltids AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Tjörns Måltids ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tjörns Måltids AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 6 april 2020 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar



Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.



Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tjörns Måltids
AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Tjörns Måltids AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:




företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Lomma den 31 mars 2021
KPMG AB

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
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1

Sammanfattning
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar
med sin långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Vi konstaterar att det är tydligt uttryckt att det är kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för ekonomin samt att ledningsstrukturen i kommunen ger
förutsättningar för samordning av planering och utveckling för att nå fullmäktiges
finansiella mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning. Kommunen har även en
organisation som ger förutsättningar att hantera den långsiktiga utvecklingen inklusive
finansieringen av välfärden. Men med de stora investeringar som kommer att behövas
under lång tid framöver måste finansieringen planeras proaktivt och utifrån olika
scenarier. Diskussion behöver därför föras på politisk nivå med stöd av analyser och
kalkyler från tjänstemän.
Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen
inte bedriver ett tillräckligt ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell
planering. Vi bedömer att om de finansiella mål som redovisas i gällande "Budget
2021, preliminära ramar 2022-2023" ska uppnås inom planperioden krävs förändringar
i kommunens verksamheter. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen behöver tydligare
redovisa prognoser på längre sikt än vad som sker idag. Prognoser som kommunstyrelsen antar som en del i förutsättningar inom den kommunala styrmodellen. Det
treårsperspektiv som finns i "Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023" bör
kompletteras med prognoser på fem till tio år. Prognoser omfattande såväl ekonomi
som verksamhet.
Utifrån vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen inom kommunen och dess verksamheter i syfte att säkerställa att
effektiviseringsåtgärder förlöper enligt plan.
— Komplettera sin finansiella planering med kortare kommentarer vad gäller
prognostabellerna från "Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023" för att stärka
förståelsen för planeringen och öka möjligheterna till att de följs på ett
ändamålsenligt sätt.
Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse vad gäller
god ekonomisk hushållning.
Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och balansräkningar, för att
få en kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligtvis "hänga
ihop" inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka ekonomiska
effekter och konsekvenser strategiska beslut i samband med den långsiktiga
finansiella planeringen får. Simuleringar bör göras av nettokostnadsutveckling,
invånarantal, demografi, inflation m.m.
— Försöka att utmana sig själva vad gäller den långsiktiga finansiella planeringen och
t.ex. tänka i banor som; Vad är rätt nivå? Hur mycket kan vi växa? Vilka
begränsningar finns? Hur hittar vi rätt? Målsättningen kan vara att hitta en rätt
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uttänkt strategi utifrån olika vägar framåt och hur kommunen ska agera vid olika
typer av scenarier som kan tänkas uppstå.
— Utöka investeringsplanen från dagens fem år till en tio årsplan.
— Ta fram en tydlig och dokumenterad resursfördelningsmodell i syfte att öka
tydligheten i budgetprocessen.

2

Inledning

2.1

Bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Hur effekterna av Covid-19 blir på längre sikt är oklart. Osäkerheten är stor, trots det
måste kommunen göra det den kan för att ta hänsyn till detta i arbetet med de budgetar
som snart ska beslutas för år 2021 och framåt.
Tjörns kommun växer. Kommunen har idag en positiv nettoinflyttning och födelseöverskott, vilket tillsammans med uppförande av nya bostäder bidrar till en växande
befolkning. Under 2019 ökade folkmängden i Tjörns kommun med 94 personer, från 15
922 till 16 016. Ökningen beror på ett positivt födelse- och flyttnetto. Det föddes 157
barn under 2019, barn i åldern 13-15 år har ökat mest bland de unga och den största
ökningen har skett i åldrarna 75-84 år som ökade med 87 personer.
1 den senaste befolkningsprognosen beräknas Tjörns kommuns invånarantal att vara
19 332 invånare år 2033 vilket är en ökning med 3 410 invånare under
prognosperioden 2018-2033. Det innebär en årlig ökning med 227 invånare.
Invånarantalet förväntas öka i alla åldersgrupper men framförallt i åldersgruppen över
80 år. Tjörns kommuns medelålder förväntas stiga fram till 2033 med 0,7 år.
Det är osäkert hur mycket staten kommer att ersätta kommunen för merkostnader där
Covid-19 inneburit att skatteintäkterna kraftigt minskat. Dock ska skatteintäkterna öka
genom en ökad befolkning för att finansiera de ökade driftskostnaderna för ökade
volymer i verksamheterna. Även den demografiska utvecklingen påverkar hela
kommunsektorn med bland annat högre andel befolkning och högre antal äldre med
ökade behov av omsorg ska också finansieras. Den totala ekonomiska kalkylen
påverkas av marknadspriser för mark- och byggentreprenader, marknadsräntor,
miljöfrågor och omfattningen på utbyggnaden m.m. Ekonomin för enskilda år påverkas
av bland annat takten av utbyggnaden.
Revisorerna bedömer att det finns risker kopplat till det som beskrivits ovan och att en
granskning således bör göras av kommunens långsiktiga finansiella planering.

2.2

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med projektet är att granska kommunens långsiktiga finansiella planering. Inom
ramen för det övergripande syftet ska följande frågor besvaras:
3
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—Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi utöver vad som framgår av
mål och budget?
— I de långtidsprognoser som finns, beaktas
-

Befolkningstillväxt?

-

Demografiska förändringar?
Skatteintäkter?
Pensionskostnader?

-

Ökade behov av omsorg?
Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, infrastruktur etc.?

-

Försäljning av tillgångar?
Upplåning och räntekostnader?

— Hur fastställs fullmäktiges finansiella mål och hur arbetar KS och nämnder för att nå
de finansiella målen?
— Hur aktuell är den resursfördelningsmodell som ligger till grund för budget och
treårsplan samt hur beaktar modellen kommunens befolkningstillväxt och
förändringar i demografi?
— Hur ser kommunens finansiella nyckeltal ut i förhållande till jämförbara kommuner?

2.3

Avgränsning
Granskningen riktas in mot specifika områden och förhållanden och hur dessa beaktas
i den finansiella planeringen. Granskningen kommer att avse förhållandena vid
granskningstidpunkten 2019/2020. Granskningen berör i första hand Kommunstyrelsen
som övergripande är ansvarig för kommunens ekonomi.

2.4

Revisionskriterier
Granskningen har utgått ifrån av fullmäktige fattade beslut rörande mål och uppdrag
som berör området.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:
—Kommunallagen 6:6, 6:13, 11:1, 11:5-6
— Kommuninterna styrdokument som rör granskningsområdet
— Intervjuer med berörda tjänstemän och analyser
— Skriftlig och muntlig avrapportering
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3

Resultat av granskningen

3.1

Organisation m.m.
Tjörns kommuns organisation består av en politisk organisation med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och facknämnder och styrelser. Det finns även
en tjänstemannaorganisation med förvaltningar. Tjörns kommun styrs av
kommunfullmäktige som via kommunstyrelsen och olika nämnder styr verksamheterna.
Nämnderna har var sin förvaltning, det vill säga, en tjänstepersonsorganisation som
utför arbetet.
Organisation, Tjörns kommun:
Tjörns kommunfullmäktige
41 ledamöter

Socialnämnd

Valnämnd

Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB

Barn- och utbildningsnämnd

Overformyndarnamnd

Tjörns Måltids AB

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunrevlslon

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Bostads AB

Kultur- och fritidsnämnd

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har till
uppgift att leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet.
Kommunstyrelsen har nedan angivna ansvarsområden:
Kommunstyrelsen

KSAU
Kommunchef

Kommunkontoret

Mark o
Exploatering

Personal

Ekonomi

IT

Kommunikation

Integration

Ekonomiavdelningen ska verka för en god ekonomisk hushållning och avdelningen
genomför i huvudsak sitt uppdrag genom finansiell planering på kort och lång sikt,
verksamhetsplan och årsredovisning. Ekonomiavdelningen ska stödja kommunens
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verksamheter i ärenden som till exempel gäller budget och uppföljning. Avdelningen
ansvarar även för kommunens centrala upphandlingsarbete.

3.2

Finansiell planering
Kommunen har en skyldighet att årligen upprätta en finansiell plan för de tre närmaste
åren. Många gånger finns ett behov av en än mer långsiktig plan. En långsiktig
planering ger kommunledningen underlag att redan idag göra strategiska vägval. Detta
gäller till exempel möjligheten att finansiera framtidens välfärd eller minska finansiella
risker inom kommunens samlade verksamhet. Med samlad verksamhet avses den
verksamhet som bedrivs i form av förvaltning, bolag och/eller stiftelse.
I kommunallagen ställs krav på att kommunens verksamhet ska kännetecknas av god
ekonomisk hushållning. Detta gäller för all kommunal verksamhet oavsett om den
bedrivs i förvaltnings- eller i företagsform. Inom ramen för god ekonomisk hushållning
ska kommunen formulera finansiella mål. Målen ska vara långsiktiga och omfatta tre
kalenderår.
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och om hur pengarna ska fördelas.
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande budget fördelar sedan varje nämnd sin del
av budgeten, så kallade detaljbudgetar. Hur väl nämnderna och verksamheten
uppfyller de beslutade målen följs upp i samband med delårsbokslut i april och augusti
samt i årsbokslut.

3.2.1

Budgetprocessenl
Kommunens styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att
styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som
ska prioriteras — på lång och kort sikt — och vad resultatet ska vara.
Budgetarbetet startar i november med dialogmöte. Dialogmötet är en mötesplats för
politik och verksamhet. Dialogmötet innefattar bland annat
— Tidplan
— Omvärldsanalys
— Underlag till investeringsbudget.
I samband med bokslutsdialogen i februari presenteras förslag från politiken till
inriktningsmål och prioriterade mål.
Utifrån vision och de gemensamma strategierna formuleras inriktningsmål och
prioriterade mål. lnriktningsmålen är övergripande mål som sträcker sig över en
mandatperiod. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under kommande
budgetår.
Utifrån inriktningsmål och prioriterade mål redovisar varje förvaltning en
konsekvensbeskrivning för de politiska partierna. Förvaltningarna presenterar sin
verksamhet och förutsättningar i förhållande till de preliminära ramar som beslutats i
senaste flerårsbudget.
1 Se

bilaga 1: Tjörns kommuns styrdokument - Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun.
.0 2020 KPMG AB. All rights reserved.
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I april träffas politik och verksamhet för dialogmöte där återkoppling på
konsekvensbeskrivningar ges.
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar
inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år),
nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år)
samt budgeterad balansräkning (3 år).
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom
sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden
beslutar om detaljbudget senast i november månad.
Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och
beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att
målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda.
I samband med budgetbeslutet i juni fastställer kommunfullmäktige också skattesatsen
för nästkommande år. Beslutet fattas senast i november.
3.2.2

Uppföljningsprocessen
Månadsuppföljningar och delårsbokslut: Under året görs tre månadsuppföljningar
(mars, september, oktober) och två delårsbokslut (april, augusti) till kommunstyrelsen.
Delårsboksluten beslutas av kommunfullmäktige.
Uppföljningar och delårsbokslut innehåller periodens resultat och en bedömning av
helårsprognos. Delårsboksluten innehåller en uppföljning av politiska mål.
Bokslutsdialog i februari: I slutet av februari hålls en bokslutsdialog där politik och
verksamhet möts för dialog. Vid bokslutsdialogen redovisas föregående årsverksamhet
och ekonomi utifrån mål och uppdrag i budget. I samband med detta presenteras
också en uppdaterad framtidsbedömning.
Årsredovisning i april: Året avslutas och sammanfattas i en årsredovisning.
Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige senast under april månad året
efter det år som redovisningen avser.

3.2.3

Ekonomiska rapporter och nyckeltal
Den långsiktiga finansiella planeringen inom Tjörns kommun kommer framför allt till
uttryck i "Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023 samt investeringar 2022-2025".
Handlingen innehåller inriktningsmål, resultat-, kassaflödes-, balansbudgetar vilka
samtliga omfattar en period om tre år. Drift- och investeringsbudgeten omfattar en
period om fem år. Tabellerna i kommande avsnitt har hämtats ur från KF:s beslutade
budget för 2021-2023.
Resultatbudget 2021-2023
Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer
göra för verksamhetens resultat under en viss tidsperiod. Resultatbudgeten består i
huvudsak av intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag. Beräknade kostnader
utgörs av verksamhetens nettokostnader och beräknade avskrivningar för befintliga
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och planerade investeringar. Genom att minska de totala intäkterna med de totala
kostnaderna framkommer förändringen av det egna kapitalet (årets resultat).
Budget
2021
-954,2
-45,5
-999,7
1 001,0
12,0
-8,0
5,3

Mnkr
Verksamhetens nettokostnad
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter/Statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

Budget
2022
-965,9
-50,0
-1 015,9
1 024,0
12,0
-8,0
12,1

Budget
2023
-997,9
,54,0
-997,9
1 067,0
12,0
-9,0
18,1

Budgeterad balansräkning 2021-2023
Den budgeterade balansräkningen visar vilka förväntade tillgångar, skulder och eget
kapital som kommunen har vid en viss tidpunkt. Visar en ögonblicksbild och kan
förenklat sägas vara en sammanfattning av resultat- och likviditetsbudgetarna. Den
budgeterade balansräkningen har sin utgångspunkt i den ingående balansräkningen
Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna visar den budgeterade
balansräkningen inte en plan för en period, utan för en specifik tidpunkt.

Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram
(skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa kapital på två sätt, dels
genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), dels genom att finansiera
tillgångar med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ett
"överskott" (eget kapital). Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna
kapitalet.
Budget
Budget
Budget
Mnkr
2021
2022
2023
Tillgångar
1170,9
Anläggningstillgångar
1 100,8
1 220,8
238,6
238,6
238,6
Omsättningstillgångar
1 339,4
1 409,5
1 459,4
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
426,4
438,5
456,6
Eget kapital, avsättningar och skulder
129,3
139,3
149,3
Avsättningar
Långfristiga skulder
603,5
651,5
673,3
Kortfristiga skulder
180,2
180,2
180,2
1 409,5
1 459,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 339,4
31,8%
31,1%
31,3%
Soliditet
Finansieringsbudget 2021-2023
Finansieringsbudgeten innehåller uppgifter om kommunens förväntade finansiella
flöden, dvs, kommunens inbetalningar och utbetalningar. Finansieringsbudgeten visar
hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar.
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Finansieringsbudgeten utgår från hur kommunen bedömer att faktiska in- och
utbetalningar kommer att se ut, till skillnad från resultatbudgeten som visar beräknade
intäkter och kostnader.
Mnkr
Resultat inkl avskrivningar
Ökning långfristiga skulder
Ökning kortfristiga skulder
Ökning av långfristiga rörelseskulder
Ökning av avsättning
Minskning av fordringar
Minskning av likviditet
Summa tillförda medel
Nettoinvesteringar
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av kortfristiga skulder
Minskning av avsättning
Ökning av fordringar
Okning av likviditet
Summa använda medel

Budget
2021
50,8
57,7

Budget
2022
62,1
48,0

Budget
2023
72,1
21,8

10,0

10,0

10,0

118,5
118,5

120,1
120,1

103,9
103,9

118$

120,1

103,9

Investeringsbudget, plan
Nedan framgår planerade investeringar fram t o m år 2025.
Mnkr
Reainvesteringar
Nyinvesteringar
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunägda fastigheter
VA investeringar
Renhållningsinvesteringar
Summa exkl. TBAB fastigheter
Fastigheter ägda av TBAB
Summa totalt

2021
8 400

2022
8 400

2023
8 400

2024
8 400

2025
8 400

11 500
9 500
500
300
9 000
600
69 700
9 000
918 500
16 500
135 000

10 500
26 000
2 500
300
3 000
600
65 800
3 000
920 100
62 500
182 600

10 500
11 500
4 000
300
3 800
600
64 800

10 500
40 000
1 000
300
9 000
600
65 800

10 500
35 000
1 000
300
3 000
600
65 500

903 900
238 000
341 900

9 35 600
176 000
311 600

924 300
63 000
187 300

Bedömning
Kommunstyrelsen finansiella planering på lång sikt bedöms delvis ske på ett
ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras framför att på följande iakttagelser:
— KS förslag till budgetplaner till fullmäktige omfattar tre till fem år vilket i flera
avseenden är mer långsiktigt än vad kommunallagen kräver.
— Det finns delvis dokumenterade underlag för finansiell planering som sträcker sig
10-15 år fram i tiden och dessa underlag nyttjas i budgetarbetet.
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—Vi noterar att kommunen i sin finansiella planering inte har dokumenterat något
ytterligare kring utvecklingen utöver utfallet i SEK vad gäller prognostabellerna i
"Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023 samt investeringar 2022-2025".
Kortare kommentarer kring ovan tabeller rekommenderas för att stärka förståelsen
för planeringen och öka möjligheterna till att de följs på ett ändamålsenligt sätt.

3.3

Befolkningsprognos
En aktuell befolkningsprognos är ett av de viktigaste underlagen för att kunna göra en
analys på längre sikt. De finansiella förutsättningarna för kommunen påverkas av hur
invånarantalet och ålderssammansättningen förändras. Befolkningsprognosen är därför
av central betydelse i planeringsarbete. Beslutad befolkningsprognos ska enligt
företrädare för verksamheten, används av alla verksamheter exempelvis som underlag
vid utredningar, framskrivningar, analyser o dyl.
Befolkningen i kommunen har ökat de senaste åren och prognostiseras öka framöver.
Statisticon tar fram befolkningsprognoser till kommunen två gånger per år. Vi har tagit
del av en prognos daterad 2019-09-30, vilken sträcker sig från 2019-2033. Under
prognosperioden 2019 - 2033 beräknas folkmängden i Tjörns kommun att öka med
drygt 3 300 invånare, från 16 046 till 19 332 personer. Flyttnettot förväntas bli i
genomsnitt 255 personer per år och födelsenettot -28 personer per år. Totalt ger detta
en förändring med 227 personer per år.2

Folkmängd och förändringskomponenter i Tjörns kommun
1980

1990

2000

2018

2019

2033

Födda

130

216

127

143

165

184

Döda

117

132

139

178

148

234

13

84

-12

-35

18

-50

Inflyttade

576

671

699

1064

947

1232

Utflyttade

441

548

690

902

840

1045

Flyttnetto

135

123

9

162

107

187

Folkökning

148

207

-3

127

124

137

Folkmängd

11701

13 919

14 733

15 922

16 046

19 332

Födelseöverskott

2

Befolkningsprognos 2019-2033 Tjörns Kommun, Statisticon
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Antal invånare i Tjörns kommun 1980-2033
20 000

15 000

10 000

5 000

0
1980
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2010
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2030

Är
—0—Total folkmängd —0— 0-19 år —a-- 20-64 år —0-65 år eller äldre

I kommunens befolkningsprognoser finns uppdelningar vad gäller t.ex. kön och ålder.
Det finns vidare diagram över antal barn, ungdomar, vuxna och äldre fram till 2030.
Kommunen har även prognoser av volymutveckling av befolkning inom åldersspannen
vad gäller barnomsorg, skola och äldreomsorg.
Bedömning
Att ha en aktuell långsiktig befolkningsprognos är ett av de viktigaste underlagen för att
kunna göra analyser och bedömningar på längre sikt. Vår bedömning är att
den av kommunstyrelsen beslutade befolkningsprognosen är ett adekvat underlag att
använda sig av vid långsiktig finansiell planering, analyser, utredningar och dylikt.
Vi konstaterar att kommunstyrelsen inhämtat en befolkningsprognos via Statisticon
som sträcker sig tio år framåt i tiden. I befolkningsprognosen för Tjörns kommun 20192033 ingår tillämpbara delar som exempelvis årlig befolkningstillväxt och demografiska
förändringar, ökade behov av omsorg etc. Vi ser positivt på att det arbetats fram en
gemensam befolkningsprognos för hela Tjörns kommun.

3.4

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning
När det gäller skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning erhåller
kommunen material varannan månad från SKL. Hänsyn tas sedan till kommunens
egen befolkningsprognos när slutliga prognoser görs av ekonomiavdelningen.
Prognosen sträcker sig från 2020 utfall till 2027.
Pandemin Covid-19 har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige.
Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också
skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk
ekonomi av pandennin.
11
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Prognosen för kommunens helårsresultat visar på ett resultat om +1,7 mnkr att jämföra
med budgeterat helårsresultat om +10,0 mnkr. Detta innebär en prognostiserad negativ
budgetavvikelse om -8,3 mnkr. Prognosen för helåret är mycket osäker till följd av den
rådande situationen då framförallt skatteintäkterna är svåra att prognostisera.'
De minskade skatteintäkterna är i sin tur en följd av en förändrad kostnadsutjämning i
och med den extraordinära situationen. Detta prognostiseras medföra minskade
skatteintäkter och generella statsbidrag med -6,0 mnkr.
Nedan tabell utgör en prognos för de olika delposterna vad gäller skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning för kommunen fram t o m 2027.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Belopp i tkr
Skatteintäkter
882 043 887 540 920 049 954 770 990 667 1 027 831 1 066 888 1 107 430
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift
43 054 43 306
44 914
46 617
48 378
50 144
52 023
53 946
Kostnadsutjämning
-43 534 -38 248
-38 547
-38 826
-39 096
-39 354
-39 607
-39 853
Regleringsbidrag/-avgift
16 403 33 946
31 424
27 360
22 855
18 147
14 833
9 698
0
0
o
o
o
o
o
o
Strukturbidrag
358
0
0
o
o
0
Införandebidrag
12 402 5 446
LSS-utjämning (inkl införanderegler)
6 974
4 467
4 502
4 535
4 566
4 596
4 626
4 655
Summa intäkter
'917 342'936 457 ' 962 700 ' 994 456'l 027 370 'l 061 364 'l 098 763 'l 135 876
0
0
o
o
o
o
o
Slutavråkning 2019, korrigering
-7739
Slutavräkning 2020
-21 279
0
0
0
0
o
o
0
Slutavråkning 2021
o
o
o
o
o
o
o
o
Fastighetsavgift
47 215 50 173
50 173
50 173
50 173
50 173
50 173
50 173
Summa intäkter (inkl avr. och fastighetsavg.) 935 539 986 630 1 012 873 1 044 629 1 077 543 1 111 537 1 148 936 1 186 049
OBS: prognos ändras löpande.

3.5

Pensionsskulder
Tjörns kommun har KPA som pensionsförvaltare. Kommunen har via KPA tagit fram
långtidsberäkningar avseende pensionsåtaganden för perioden 2019 till och med 2024.
Uppdraget syftade till att beräkna hur pensionsskulden, pensionskostnaden och
pensionsutbetalningarna kommer att utvecklas på lång sikt.
Ansvarsförbindelsen avseende kommunens pensionsåtagande har minskat med 12,9
mkr från 2018 till 2019, från 309,2 mkr till 296,3 mkr.
Tjörns kommun har inga fastställda föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel.
Kommunen har därför inga finansiella placeringar avseende pensionsmedel.
Pensionsmedel avser tillgångar som enligt särskilda beslut förvaltas för att i framtiden
användas för utbetalning av pensioner. Enligt Tjörn kommuns årsredovisning per 201912-31 är avsättningar i balansräkningen 98,8 mkr och ansvarsförbindelsen är 296,3
mkr inklusive särskild löneskatt.

3.6

Lönekartläggningsprocess
Lönekartläggningen utförs årligen, efter avslutad löneöversyn. Detta sker vanligtvis
under hösten och är ett av förarbetena inför nästkommande års löneöversynsprocess.

3

Delårsrapport 2020 Tjärns kommun
12
@ 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

177

Tjörns kommun
Granskning av långsiktig finansiell planering
Rapport
2020-09-02

Lönekartläggningen sker via det webbaserade verktyget 2HR, som tillhandahålls av
AON. Detta är samma leverantör som tillhandahåller BAS, som är det verktyg vilket
kommunen använder för att göra arbetsvärderingar. Arbetsvärdering är en systematisk
metod för att jämföra olika arbeten genom att värdera de krav arbetsuppgifterna ställer
på den anställde.
Lönekartläggningen består av följande tre delar:
-

Kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika
arbete.
Kartläggning och analys av löneskillnader bland kvinnor och män som har
likvärdigt arbete.

-

Kartläggning och analys av löneskillnader genom en så kallad hierarkisk analys.
Där kvinnodominerade grupper av medarbetare jämförs med mansdominerade
grupper av medarbetare, där de kvinnodominerade grupperna har en högre
arbetsvärdering men en lägre snittlön än den mansdominerade gruppen den
jämförs med.

Separata lönekartläggningar görs för kommunen samt respektive bolag.
Om det upptäcks osakliga löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala
faktorer upprättas en handlingsplan för hur dessa ska åtgärdas.

3.7

Kommunens resursfördelningsmodell
Resursfördelningen har en central roll i styrningen av en kommun. Den innebär att
lagstiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska prioriteringar ställs mot
tillgången på ekonomiska resurser. Förtroendevalda väger samman och prioriterar hur
ekonomiska medel ska fördelas mellan nämnder/verksamheter. Eftersom
prioriteringarna påverkar medborgarna bör det vara tydligt hur en kommun fördelar sina
resurser.
Enligt våra respondenter utgår underlaget från föregående årsbudget i budgetarbetet
där index (SKR:s index används) volymförändringar utifrån befolkningsprognos,
eventuella åtgärder kopplade till politiska beslut och ny lagstiftning beaktas och även
vidtagna kostnadshännmande effekter beaktas. Underlaget presenteras för politiken
som sedan gör sina prioriteringar.
Som underlag till investeringsbudget tar förvaltningarna fram projektbeskrivningar där
de beskriver behov och lämnar en kalkyl. Detta sammanställs och presenteras för
politiken som sedan gör sina prioriteringar.
Bedömning
Processen för fördelning av internbudget behöver vara tydlig liksom att det finns tydliga
direktiv och anvisningar. Enligt våra respondenter har kommunstyrelsen samt
nämnderna löpande uppföljning av utfall och resultat för att kunna ta beslut om
åtgärder vid avvikelser.
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Vi konstaterar att kommunens resursfördelningsmodell, principerna för fördelning av
kommunens resurser mellan nämnder eller vilka komponenter som denna vilar på finns
inte beskrivet i något dokument. Vi bedömer att för att öka tydligheten i budgetarbetet
och transparensen borde kommunens fördelningsprinciper nedtecknas tydligare.

3.8

Finansiella nyckeltal i förhållande till jämförbara kommuner
För att göra en jämförelse av Tjörns kommuns nyckeltal med andra kommuner har
uppgifter hämtats från statistikdatabasen Kolada, den databas som RKA (Rådet för
främjande av kommunal analys) ansvarar för. Uppgifterna utgörs av sådana uppgifter
vilka kommunen tillsammans med övriga kommuner i Sverige varje år lämnar i ett så
kallat räkenskapssammandrag till SCB (Statistiska centralbyrån).
För att jämföra Tjörns kommuns nyckeltal har Kolada:s jämförelseparameter för
liknande kommuner, på en övergripande nivå4, använts d.v.s. kommuner med liknande
strukturella förutsättningar. De nyckeltal som vi valt att använda är; Skattesats,
soliditet, årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag, verksamhetens
nettokostnader enligt resultaträkningen, nettokostnadsavvikelse, självfinansieringsgrad
och kassalikviditet.

3.8.1

Skattesats
Varje kommun tar ett politiskt beslut om sin egen skattesats. Under den senaste
treårsperiod har skattesatsen i Tjörns kommun varit oförändrad, 33,19 kr. Det är vad
man som invånare betalar per intjänad hundralapp. Där ingår landstingsskatt,
kyrkoavgift, begravningsavgift och kommunal skatt.
Skattesats, totalt, (%) Tjörn

Skattesats, totalt, (%) Liknande
kommuner, övergripande, Tjörn,
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Kommunens nivå ligger något högre än liknande kommuner, övergripande nivå. Under
tidigare treårs period har Tjörns kommun haft en lägre skattesats än snittet i liknande
kommuner, övergripande nivå.
3.8.2

Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och består
av kommunens totala andel tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Liknande kommuner övergripande avser: Gällivare, Håbo, Kiruna, Oxelösund, Sotenäs, Sundbyberg och
Trosa
14
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Soliditet kommun, (%) Tjörn

Soliditet kommun, (%) Liknande
kommuner, övergripande, Tjörn, 2018
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Tjörn kommuns soliditet ligger något lägre ån liknande kommuner. Enligt våra
respondenter har soliditeten legat på samma nivå de senaste fyra åren.
Självfinansieringsgraden mäter finansieringen av investeringar under ett givet år, men
hur kommunens tillgångsmassa är fördelad mellan skulder och eget kapital mäts av
soliditeten. Vid beräkning av soliditet används bokförda värden, vilket för
anläggningstillgångar utgörs av summan av historiska anskaffningsvärden med avdrag
för ackumulerade avskrivningar. I regel är summan av anläggningstillgångarnas
marknadsvärden väsentligt högre än summan av tillgångarnas bokförda värden och
kan till och med vara högre än anskaffningsvärdet, vilket då innebär att soliditetsmåttet
inte ger en korrekt beskrivning av en kommuns ekonomiska styrka.
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan är jämförelser av soliditeten mellan olika
kommuner svåra att göra, då betydande övervärden kan finnas i en kommun men inte i
en annan, dock kan soliditetsmåttet ändå ge en indikation om hur den långsiktiga
ekonomiska styrkan förändras i en kommun.
3.8.3

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag
Årets resultat som andel av skatt &
generella statsbidrag kommun, (%)
Tjörn

Arets resultat som andel av skatt & generella
statsbidrag kommun, (%) Liknande
kommuner, övergripande, Tjörn, 2018
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Av diagrammet ovan framgår att årets resultat som andel av skatt och generella
statsbidrag ligger lägre än liknande kommuner övergripande. Enligt våra respondenter
har resultatet legat på en ganska låg nivå de två senaste åren då nämnderna inte
kunnat anpassa sin verksamhet till de budgeterade ramarna. Åtgärder har dock
genomförts i verksamheterna.
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För att finansiera verksamheten över tid behöver kommunen ha positiva resultat. Om
investeringsnivån är hög krävs en hög resultatnivå för att undvika en alltför hög
låneskuld.
3.8.4

Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen
Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter minus
kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden blir negativ
eftersom kostnaderna är högre än verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar hur
stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel,
generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto.
Verksamhetens nettokostnader enligt
resultaträkningen kommun, kr/inv
Liknande kommuner, övergripande,
Tjörn, 2018

Verksamhetens nettokostnader
enligt resultaträkningen kommun,
kr/inv Tjörn
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Nyckeltalet "Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen kommun,
kronor/invånare" påvisar en större spridning mellan de olika kommunerna.
Verksamhetens nettokostnader enl. resultaträkningen i Sundbybergs kommun ligger
exempelvis på -45 954 kr/inv. och Gällivare kommun ligger på -67 465 kr/inv. under
2019. Vi konkluderar att Tjörns kommun ligger relativt nära genomsnittet för liknande
kommuner.
3.8.5

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelsen är skillnad i procent mellan kommunens faktiska kostnad för
verksamheten och vad verksamheten borde kosta utifrån kommunens specifika
strukturella förutsättningar om verksamheten bedrivs med en genomsnittlig ambitionseffektivitets- och avgiftsnivå.
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl.
LSS), andel (%) Tjörn

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl.
LSS), andel (%) Liknande kommuner,
övergripande, Tjörn, 2018
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Nettokostnadsavvikelsen totalt ligger något högre än liknande kommuner övergripande.
Även detta nyckeltal visar på stor spridning mellan liknande kommuner övergripande,
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Tjörns kommun ligger något högt i förhållande till snittet. Kommunen redovisar under
2019 en nettokostnadsavvikelse på 7,4 % jämfört med Sundbyberg som redovisar en
kostnadsavvikelse på -2,9 % och Gällivare som däremot redovisar en
kostnadsavvikelse på 10,1 %.
3.8.6

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgraden beräknas genom att till årets resultat addera avskrivningar
och ta detta i procent av kommunens nettoinvesteringar.
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor del av investeringarna som
kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. En självfinansieringsgrad på 100
procent innebär att kommunkoncernen kan finansiera samtliga investeringar som
planeras under planperioden, vilket innebär att kommunen inte behöver låna till
investeringar.
Självfinansieringsgrad för
kommunens investeringar, andel (%)
Liknande kommuner, övergripande,
Tjörn, 2018
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Självfinansieringsgraden påvisar även en mycket stor spridning mellan de liknande
kommunerna övergripande. Detta medför att det blir svårt att göra en jämförelse på
självfinansieringsgraden.
Gällivare kommun redovisar tex en självfinansieringsgrad på 14,4 % jämfört med
Kiruna kommun som redovisar en självfinansieringsgrad på 286,7 %.
Det bör dock noteras att Tjörns kommun under de senaste åren haft en högre
självfinansieringsgrad, vilket bedöms vara positivt.
3.8.7

Kassalikviditet
Kassalikviditet avser likvida medel samt kortfristiga fordringar i förhållande till
kortfristiga skulder. Visar betalningsförmåga på kort sikt, dvs, förmågan att betala de
kortfristiga skulderna.
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Kassalikviditet kommunen, (%)
Liknande kommuner, övergripande,
Tjörn, 2018
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Bedömningen är att kommunen har en god betalningsförmåga. Mellan 2018 och 2019
har kassalikviditeten ökat till 126 procent från 102 procent. Det innebär att
betalningsförmågan på kort sikt har förbättrats.
3.8.8

Bedömning
Sammanfattningsvis görs bedömningen att Tjörns kommuns finansiella profil och
utveckling under den studerade treårsperioden ligger i en ungefärlig nivå jämfört med
liknande kommuner vad gäller långsiktig handlingsberedskap och kontroll.
Vår bedömning är att det är av största vikt att kommunen, om man har möjlighet,
behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren står kommunen inför stora
investeringar då medelåldern i kommunen ökar samtidigt som även invånarantalet
ökar. Detta innebär att satsningar behöver göras både inom skola och äldreomsorg
samt infrastruktur.

3.9

Iakttagelser
Vi bedömer att Tjärns kommun har en hög ambitionsnivå vad det gäller framtiden, men
att framtidsplaner och prognoser till betydande del utgår från att det verkliga utfallet blir
precis enligt plan. Detta innebär risker. Det är därför viktigt att beslut om större projekt
bearbetas och att konsekvensanalyser görs på ett systematiskt sätt.
Tjörns kommun har en relativt stabil ekonomi idag. Det krävs dock stora investeringar
då medelåldern i kommunen ökar samtidigt som även invånarantalet ökar. Detta
innebär att kommunen behöver göra satsningar inom infrastruktur, skola och
äldreomsorg.
De senaste två åren har resultatet varit lägre då verksamheterna haft svårt att anpassa
sin verksamhet till de ramar som tilldelats i budget.
I samband med de stora investeringar som kommunen står inför vore det önskvärt med
högre resultat och ambitionen har varit att öka resultat i förhållande till skatt och
generella statsbidrag succesivt. Med anledning av Covid-19 kan genomförandet
försvåras då flera verksamheter inom Tjörns kommun påverkas.
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Förutsättningarna har enligt respondenterna förändrats på så sätt att det blivit mycket
svårare att lägga prognoser och framförallt förutse hur skatteintäkterna kommer att
utvecklas och då även fastställa förutsättningarna för framtida budgetar.
En långsiktig ekonomisk planering är därför av stor vikt för kommunen under rådande
omständigheter. För kommunen har nya frågeställningar uppkommit, så som:

-

Hur kostnadsförs extraordinära kostnader med anledning av utbrottet av Covid19?
Kommer kommunen att få kompensation senare och hur säkerställs kontroll och
överblick av alla extra kostnader genom till exempel särskild aktivitet i
konteringen?
Hur kommer situationen att se ut längre fram?

Kommunen behöver redan nu ha en beredskap för ett snabbt vikande skatteunderlag
samt ökade kostnader inom försörjningsstöd. En beredskap som är väl genomarbetad
nu kan utgöra grunden för handlingsplaner vid eventuella framtida situationer av
liknande art.

4

Svar på revisionsfrågor
Vilka långtidsprognoser finns över kommunens ekonomi utöver vad som
framgår av mål och budget?
— Befolkningsprognos till och med 2033
—Skatteunderlagsprognos till och med 2027
— Pensionsåtaganden till och med 2024
— Investeringsbudget till och med 2025
I de långtidsprognoser som finns, beaktas
-

Befolkningstillväxt?

Ja. Statisticon tar fram befolkningsprognoser till kommunen. Vi har tagit del av en
prognos daterad 2019-09-30, vilken sträcker sig från 2019-2033.
- Demografiska förändringar?
Ja. Dessa ingår i befolkningsprognosen.
-

Skatteintäkter?

Ja. Kommunen har upprättat en skatteunderlagsprognos som sträcker sig från 2020
till 2027.
-

Pensionskostnader?

Ja. Kommunen har via KPA långtidsberäkningar avseende pensionsåtaganden för
perioden från och med 2019 till och med 2024.
- Ökade behov av omsorg?
Ja. I befolkningsprognosen som sträcker sig till 2033 finns prognoser av
volymutveckling av befolkning inom åldersspannen vad gäller barnomsorg, skola
och äldreomsorg.
19
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- Behov av investeringar i förskolor, skolor, omsorgsboenden, infrastruktur
etc.?
Ja. Kommunen har lokalbehovsplaner som beaktar befolkningsökning, var
befolkningen ökar, samt behov av skol- och äldreomsorgsplatser.
- Försäljning av tillgångar?
Ja. Försäljning av tillgångar beaktas dock endast i årsprognosen.
- Upplåning och räntekostnader?
Ja. Beräknas utifrån investeringsplan, analys görs av lånebehov. Räntekostnaderna
förväntas enligt respondenterna att sjukna något då kommunen haft bundna SWAP
avtal som löper ut de närmaste åren.
Revisionsfråga: Hur fastställs fullmäktiges finansiella mål och hur arbetar KS
och nämnder för att nå de finansiella målen?
De finansiella målen bearbetas i budgetprocessen. Kommunfullmäktige beslutar om de
finansiella målen i samband med budget. KS och nämnder arbetar för att nå alla de
beslutade politiska målen under året. Uppföljning sker i delårsbokslut och
årsredovisning och eventuella åtgärder vidtas.
Revisionsfråga: Hur aktuell är den resursfördelningsmodell som ligger till grund
för budget och treårsplan samt hur beaktar modellen kommunens
befolkningstillväxt och förändringar i demografi?
Kommunens resursfördelningsmodell, principerna för fördelning av kommunens
resurser mellan nämnder eller vilka komponenter som denna vilar på finns inte
beskrivet i något dokument.
För att öka tydligheten i budgetarbetet och transparensen bör kommunens
fördelningsprinciper nedtecknas tydligare.
Revisionsfråga: Hur ser kommunens finansiella nyckeltal ut i förhållande till
jämförbara kommuner?
En analys av kommunens finansiella nyckeltal har gjorts via statistikdatabasen Kolada.
Kommunen har under den studerade treårsperioden legat relativt bra till jämfört med
liknande kommuner vad gäller långsiktig handlingsberedskap och kontroll.

4.1

Slutsats och rekommendationer
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar
med sin långsiktiga finansiella planering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Vi konstaterar att det är tydligt uttryckt att det är kommunstyrelsen som har det
övergripande ansvaret för ekonomin samt att ledningsstrukturen i kommunen ger
förutsättningar för samordning av planering och utveckling för att nå fullmäktiges
finansiella mål med inriktning mot god ekonomisk hushållning. Kommunen har även en
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organisation som ger förutsättningar att hantera den långsiktiga utvecklingen inklusive
finansieringen av välfärden. Men med de stora investeringar som kommer att behövas
under lång tid framöver måste finansieringen planeras proaktivt och utifrån olika
scenarier. Diskussion behöver därför föras på politisk nivå med stöd av analyser och
kalkyler från tjänstemän.
Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen
inte bedriver ett tillräckligt ändamålsenligt arbete vad gäller långsiktig finansiell
planering. Vi bedömer att om de finansiella mål som redovisas i gällande "Budget
2021, preliminära ramar 2022-2023" ska uppnås inom planperioden krävs förändringar
i kommunens verksamheter. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen behöver tydligare
redovisa prognoser på längre sikt än vad som sker idag. Prognoser som kommunstyrelsen antar som en del i förutsättningar inom den kommunala styrmodellen. Det
treårsperspektiv som finns i "Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023" bör
kompletteras med prognoser på fem till tio år. Prognoser omfattande såväl ekonomi
som verksamhet.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
—Stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen inom kommunen och dess verksamheter i syfte att säkerställa att
effektiviseringsåtgärder förlöper enligt plan.
—Komplettera sin finansiella planering med kortare kommentarer vad gäller
prognostabellerna från "Budget 2021, preliminära ramar 2022-2023" för att stärka
förståelsen för planeringen och öka möjligheterna till att de följs på ett
ändamålsenligt sätt.
— Löpande följa och styra nettokostnadernas utveckling mot måluppfyllelse vad gäller
god ekonomisk hushållning.
—Månadsvis upprätta långsiktiga prognoser över resultat- och balansräkningar, för att
få en kontinuitet i den finansiella planeringen. Rapporterna ska naturligtvis "hänga
ihop" inbördes och dessa kommer då att ge en klar bild över vilka ekonomiska
effekter och konsekvenser strategiska beslut i samband med den långsiktiga
finansiella planeringen får. Simuleringar bör göras av nettokostnadsutveckling,
invånarantal, demografi, inflation m.m.
— Försöka att utmana sig själva vad gäller den långsiktiga finansiella planeringen och
t.ex. tänka i banor som; Vad är rätt nivå? Hur mycket kan vi växa? Vilka
begränsningar finns? Hur hittar vi rätt? Målsättningen kan vara att hitta en rätt
uttänkt strategi utifrån olika vägar framåt och hur kommunen ska agera vid olika
typer av scenarier som kan tänkas uppstå.
— Utöka investeringsplanen från dagens fem år till en tio årsplan.
—Ta fram en tydlig och dokumenterad resursfördelningsmodell i syfte att öka
tydligheten i budgetprocessen.
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5

Bilagor

5.1

Bilaga 1: Tjörns kommuns styrdokument - Budget- och
uppföljningsprocess i Tjörns kommun
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5.2

Bilaga 2: Skatteprognos
Skatter och bidrag 2020-2027
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2020
882 043
43 054
-43 534
16 403
Q
1142.
6 974
917 341
-7739
-21 279
0
47 215
935 539
2020
55 049
237..
-2717
1 024
0

214
435
57 251
-487
-1328

50 173
986 629

2022
920 049
44 914
-38 547
31 424
0
358
4 502
962 700
0
0
0
50 173
1 012 873

2021
54 925
2 680
-2367
2 101
0
337
276
57 953
0

2022
56 497
2 758
-2367
1 930
0
22
276
59 116
0

2021
887 540
43 306
-38 248
33 946
0
5 446
4 467
936 456
0

0
0

2020-04-29
2023
954 770
46 617
-38 826
27 360
0
0
4 535
994 456
0

o
0
50 173
1 044 628
2023
58 207
2042
-2367
1 668
0

2024
990 667
48 378
-39 096
22 855

2025
1 027 831
50 144
-39 354
18 147

0

o

0
4 566
1 027 370

0
4 596
1 061 365

o

o
o

0
0
50 173
1 077 543
2024
59 979
2 929
-2367
I 384

0

o
0

276
60 626
0

276
62 201
0

o

o
o

o
o

o
o

2 947
58 383

3 105
61 058

300!
62 197

3 059
63 685

o
0
3 038
65 238

0
50 173
1 111 537
2025
61 821
3 016
-2 367
1 092
0
0
276
63 838
0
0
0
30t$
66 855

2026
1 066 888
52 023
-39 607
14 833
0
0
4 626
1 098 763

o
o
0

2027
1 107 430
539-36
-39 853
969$
0

o
4 655
1 135 875
0

0

50 173
1 148 935

0
50 173
1 186 048

2026
63 760
3 109
-2 367
886
0
0
276
65 664

2027
65 774
3 204
-2 367
576
0
0
276
67 463

0
0
2 998
68 663

0
0
2 980
70 443
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1

Sammanfattning och rekommendationer
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens ledning, styrning och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för att
säkerställa en ändamålsenlig verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen. Vår
sammanfattande bedömning är att den inte har varit det.
Vi bedömer att:
•

Samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig roll- och
ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande
respektive enhets ansvarsområde.

•

Samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak efterlever gällande
lagstiftning, men lever inte upp till fullmäktiges ekonomiska mål för
verksamheten. Vidare framgår det inte tillräckligt tydligt vad nämndens
bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och
effektiv utveckling av vatten och avlopp” baseras på.

•

VA-verksamheten har tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av
planering och kontroller, för att i huvudsak säkerställa efterlevnaden av lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). För att säkerställa att nämnden uppnår
fullmäktiges mål behöver den dock förtydliga sin styrning och uppföljning med
fokus på resultat.

•

Den långsiktiga styrningen inom VA-området behöver förtydligas. Styrningen i
form av olika styrdokument inom VA-området brister i tydlighet, liksom i
kännedomen om och uppföljningen av dem. Samhällsbyggnadsnämnden bör se
över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och så långt möjligt förtydliga
och förenkla så att de hänger samman på ett konsekvent sätt, samt ange hur
genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras.

•

Nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av VA-verksamheten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland annat
vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk
rapportering och information om verksamheten.

•

Samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga investerings- och
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet.

•

Förvaltningen har sedan 2019 utvecklat planeringen av underhåll och investeringar på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av
investeringar i relation till olika taxenivåer vilket nu uppges utgöra ett bra beslutsunderlag. Det saknas dock en tydlig underhållsplan omfattande det samlade underhållsbehovet på kort och lång sikt. Vidare omfattar otydligheterna i
2
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styrdokumenten inom VA-området även underhåll och investeringar och det
saknas en årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan.
•

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp emot flera, men
inte alla, förbättringsområden och rekommendationer som lyftes fram i den
revisionsgranskning som genomfördes 2015.

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:
•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande ansvarsområdena för enheterna på VA-avdelningen.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en systematisk ekonomisk
planering och uppföljning för att uppnå målet om en fullt ut avgiftsfinansierad
VA-verksamhet.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden förtydliga sin styrning och uppföljning utifrån
fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och
avlopp med fokus på resultat.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden ser över sin internkontrollplan som grund för
att säkerställa att målen uppnås för VA-verksamheten vad gäller en effektiv
och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande och resultat för VA-verksamheten. Det bör bland annat omfatta fastställande av en underhållsplan för VA-försörjningen som grund för nämndens styrning och uppföljning, årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan, samt genomförda kontroller inklusive resultat och sammanfattande slutsatser av dem.
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2

Bakgrund
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Kommunen har enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ansvar för att i vissa fall
ordna vatten och avlopp för befintlig och blivande bebyggelse. Kommunens uppdrag är
att verka för en god försörjning enligt gällande lagar, föreskrifter och direktiv.
Kommunrevisionen har i tidigare granskningar år 2013 och 2015 uppmärksammat
brister i kommunens arbete med att säkerställa vatten- och avloppsförsörjningen.
Sammanfattningsvis har det handlat om bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av verksamheten. Vidare förekommer fortsatt problem med otjänligt vatten i
vissa perioder och delar av kommunen, samtidigt som Tjörns kommun har bland de
högsta vatten- och avloppsavgifterna i landet.
I den revisionsgranskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning som genomfördes 2015 konstaterades att det fanns brister i kommunstyrelsens säkerställande av
VA-försörjningen i kommunen. Bl.a. fanns behov av att säkerställa en tydlig roll- och
ansvarsfördelning, liksom styrning, ledning, uppföljning och kontroll av vatten- och
avloppsverksamheten, bl.a. genom en kommunövergripande underhållsplan.
Sedan 2019 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för VA-verksamheten i kommunen.
Enligt nämndens arbetsordning finns ett särskilt VA-utskott med uppgift att bereda
ärenden avseende kommunens ansvar för vatten- och avloppsfrågor. Utöver aktuell
lagstiftning är en viktig utgångspunkt kommunfullmäktiges inriktning om ”hållbar och
effektiv utveckling av vatten och avlopp” med tillhörande indikatorer.
Kommunrevisionen bedömer mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys att det
finns behov av att granska om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig
verksamhet för att säkerställa vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.

2.1.1

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens ledning, styrning
och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för att säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
•

Har samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning
för kommunens vatten- och avloppsverksamhet?

•

Efterlevs gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges mål?

•

Har samhällsbyggnadsnämnden antagit ändamålsenliga investerings- och
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och
avloppsnätet?

•

Har hänsyn tagits till tidigare slutsatser och förslag till rekommendationer?
4
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2.1.2

Avgränsning
Granskningen har primärt omfattat samhällsbyggnadsnämndens säkerställande av VAverksamheten fr.o.m. 2019.

2.1.3

Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som används vid granskningen för att avgöra om kommunens arbete sker ändamålsenligt och effektivt. Revisionskriterierna i
denna granskning har utgjorts av:

2.1.4

•

Kommunallagen, 6 kap § 6

•

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

•

Kommunens budget 2020

•

Tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen har avsett samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen (i
egenskap av ledningsorgan och ansvarig för uppsikt över nämnder).

2.1.5

Projektorganisation
Granskningen har utförts av Anna Giotas Sandquist, verksamhetsrevisor. Liz Gard,
certifierad kommunal revisor, har kvalitetssäkrat uppdraget.

2.1.6

Metod och utgångspunkter
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med följande
förtroendevalda och ansvariga tjänstepersoner:
-

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden och tillika VA-utskottet

-

Enhetschef VA planering

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportens faktainnehåll.
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3

Resultat av granskningen
Nedan besvaras revisionsfrågorna med utgångspunkt från dokumentgranskningen och
de genomförda intervjuerna.

3.1

Roll- och ansvarsfördelning för kommunens vatten- och
avloppsverksamhet
Nedan beskrivs roll- och ansvarsfördelningen för VA-verksamheten på politisk och
tjänstepersonsnivå.

3.1.1

Politisk ansvarsfördelning
Sedan 2019 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med sitt reglemente för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Tjörns kommun. I enlighet med nämndens arbetsordning finns ett VA-utskott (samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott) som
ska bereda ärenden avseende kommunens ansvar för vatten- och avloppsfrågor. I den
mån inte annat framgår av nämndens delegationsordning eller av nämnden delegerad
beslutanderätt i enskilda ärenden är utskottets uppgift att bereda ärenden inför nämndens beslut.
I praktiken innebär detta att samhällsbyggnadsnämnden är beslutande organ. Enligt
uppgift från förvaltningen sker inför nämndmötena en beredning med nämndens
presidium där ärendena behandlas innan de går till beslut i nämnden. Då större VAärenden bereds sammankallas istället VA-utskottet, som består av ledamöter från
nämnden. VA-ärenden av stor dignitet, såsom taxor, planer, eller motioner, bereds av
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning i kommunkansliet inför beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3.1.2

Ansvarsfördelning på förvaltningsnivå
På förvaltningsnivå ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning för arbetet. Avdelningen leds av kommunens VA-chef. Avdelningen har två enheter med ansvar för planering respektive driftverksamheten. De leds av varsin enhetschef. Förvaltningsorganisationen upplevs i huvudsak som tydlig och välfungerande. Det finns dock
inte någon dokumenterad uppdragsbeskrivning omfattande enheternas ansvarsområden, vilket det i intervjuerna framkommer behov av. Det finns också behov av att tydliggöra rollerna när det gäller vissa frågor ”i gränslandet”, vilket VA-avdelningens chefer
arbetar med.
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning är förvaltningschefen
delegat för att ”bevilja eller avslå starttillstånd inom VA-verksamhet upp till 500 000 kr”
(investeringsprojekt). Vidare är förvaltningschefen, som framgår i bilaga 1, delegat med
rätt att vidaredelegera inom ett stort antal ärendegrupper. I enlighet med förvaltningschefens beslut om vidaredelegation inom samhällsbyggnadsnämndens delegationer
2020 har en rad ärendegrupper vidaredelegerats framför allt till VA-chef och enhetschefer, men även nyckelfunktioner såsom projektledare. Det innebär att många beslut
fattas på delegation i verksamheten och enligt förvaltningen ”inte når förvaltningschef
eller nämnd”.
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I revisionsgranskningen 2015 beskrevs ett behov av att utveckla relationen mellan de
förtroendevalda och medarbetarna på förvaltningen. Bakgrunden var att det förekom
att medarbetare kontaktades av politiker som misstyckte med beslut som de fattat i
egenskap av tjänstepersoner. I denna granskning framkommer att det är stor skillnad
när det gäller relationen och kommunikationen mellan nämndens förtroendevalda och
förvaltningen jämfört med 2015. Relationen har förbättrats och nämnden upplever att
den nu ”alltid får svar på frågor, att det finns en stor öppenhet och är enkelt att jobba
med VA-verksamheten nu.” Samtidigt framkommer på förvaltningsnivå att det fortfarande förekommer kontakter av det slag som beskrevs 2015 vilket VA-verksamheten försöker möta genom att förbättra kommunikationen med de förtroendevalda ytterligare.
Det handlar om kontinuerlig information till nämnden om vad som är på gång och tänkbara konsekvenser av det, bland annat utifrån en förståelse av att de förtroendevalda
ofta får frågor från medborgarna med anledning av olika beslut. En ambition är därmed
att nämnden alltid ska informeras före information går ut till invånarna.

3.1.3

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig
roll- och ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande respektive enhets ansvarsområde. Det finns också ett behov av att fortsätta utveckla relationen mellan de förtroendevalda och medarbetarna på förvaltningen bland annat
genom kontinuerlig kommunikation som skapar transparens och tillit.

3.2

Efterlevnad av gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges
mål
Nedan sammanfattas gällande lagstiftning och fullmäktiges mål för vatten- och avloppsverksamheten, följt av våra iakttagelser baserade på dokumentgranskning och
intervjuer.

3.2.1

Gällande lagstiftning
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar kommunens ansvar att ordna med
vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen
har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen ansvarar
kommunen för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten, avlopp eller dagvatten.
LAV reglerar också att kommunen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för sina kostnader.
Huvudmannen som äger och ansvarar för den allmänna va-anläggningen kan vara
kommunen eller ett kommunalt bolag. Huvudmannen har ansvaret för att ordna de
vattentjänster som verksamhetsområdet omfattar. Det omfattar bl.a. att ta hand om
dagvattnet inom verksamhetsområdet, d.v.s. ansvar för att dagvattnet som avvattnas
från kvartersmark och allmän plats tas om hand genom den allmänna va-anläggningen.
Om dagvattnet behöver avledas med hänsyn till människors hälsa eller miljön i ett större sammanhang inom en befintlig eller blivande samlad bebyggelse, ska verksamhetsområde för dagvatten inrättas särskilt.
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Kommunfullmäktige ska precisera ansvarsförhållandena i ett samlat dokument, kallat
allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar
(ABVA). Det reglerar förhållandet mellan huvudmannen och VA-kunderna i kommunen
och omfattar föreskrifter/bestämmelser för användningen av den allmänna VA-anläggningen.

3.2.2

Kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av VA-verksamheten
Fullmäktiges styrning omfattar dels långsiktiga styrdokument, dels den årliga styrningen och uppföljningen i budget och bokslut. Detta beskrivs närmare nedan.

3.2.2.1

VA-plan för Tjörns kommun
Fullmäktige antog 2006 VA-plan 2005 - 2025 för Tjörns kommun. Den ska bland annat
utgöra ett långsiktigt planeringsunderlag för utbyggnaden av VA-försörjningen i kommunen. Den ska också skapa förutsättningar för helhetslösningar ur teknisk och ekonomisk synpunkt, samt minska behovet av kortsiktigt akuta åtgärder. Av den revisionsgranskning som genomfördes 2015 framgick att arbete pågick med att utarbeta en ny
VA-plan som skulle antas 2016. Bakgrunden var att VA-planen behövde omarbetas för
att beakta tekniskt arbete som åren innan genomförts i VA-nätet. Som beskrivs närmare i avsnitt 3.2.3.1 antog samhällsbyggnadsnämnden 2019 en ny VA-strategi, vilken
dock inte har beslutats av kommunfullmäktige.

3.2.2.2

Allmänna bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 om s.k. ABVA för kommunen, som
gäller sedan 2010. Av dessa framgår att kommunen är huvudman för den allmänna
vattenanläggningen och att huvudmannaskapet utövas av kommunstyrelsen. Vidare
omfattar ABVA vad som gäller för inkoppling till den allmänna anläggningen, användning av den allmänna dricksvattenanläggningen respektive den allmänna avloppsanläggningen.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens VA-strategi skulle ABVA omarbetas under 2020 för
att ta ett större grepp om kommunala VA-tjänster och göra dem mer lättlästa. Vidare
sägs att ABVA behöver göras tydligare och prioritera främst vattenkunderna. Vid
vattenbrist ska det göras skillnad utifrån livsmedelsverkets riktlinjer.
Det har under granskningen framkommit att det pågår ett samarbete mellan kommuner
i Göteborgsregionen för att ta fram en gemensam ”grund-ABVA” som respektive kommun ska kunna utgå från. Den ska vara klar 2021 och kommer sedan att ligga till grund
för framtagande av ny ABVA för Tjörns kommun.

3.2.2.3

VA-taxa
Enligt samhällsbyggnadsnämndens VA-strategi som presenteras närmare i avsnitt
3.2.3.1 ska den ”allmänna VA-verksamheten ha en förutsägbar taxeutveckling genom
långsiktig ekonomisk planering för att klara kommande behov av drift, underhåll och utbyggnader av anläggningen.” Vidare är VA-taxans uppgift enligt strategin ”att ta höjd
för samtliga omkostnader så att ett nollresultat uppnås under en treårsperiod.”
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Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 om VA-taxa för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, vilken gäller från och med mars 2020. Beslutet innebar bland annat en justering av befintlig VA-taxa utöver årlig indexreglering omfattande
en höjning av brukningsavgifter med 9 procent och anläggningsavgifter med 5 procent.
Höjningen motiverades med att det förelåg ”ett stort behov av justering av befintlig VAtaxa för att komma ikapp ökande kapitalkostnader som effekt av avslutade investeringsprojekt.” Enligt intervju föreslog förvaltningen med utgångspunkt från gjorda simuleringar att taxan redan då skulle höjas med 22 procent i syfte att täcka kostnaderna för
VA-verksamheten. I samband med nämndbehandlingen landade dock den politiska
majoriteten i att gå vidare med taxehöjning i två steg.
I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om ytterligare höjning av VA-taxan från
januari 2021. Utöver årlig indexreglering höjs såväl den rörliga som den fasta brukningsavgiften med 15 procent. Höjningen motiverades i tjänsteutlåtandet av det negativa resultat som VA-verksamheten redovisat under flera år. Där konstateras att den höjning av brukningsavgifter som fullmäktige beslutade i början av 2020 inte var tillräckliga
för att VA-verksamhetens ekonomi skulle komma i balans.
Enligt LAV får avgifter för allmänna vattentjänster inte överskrida det som behövs för
att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen. I tjänsteutlåtandet från kommunjuristen bedöms en höjning av brukningsavgifterna till den nivå
som föreslås av samhällsbyggnadsnämnden vara godtagbar under en kortare period
för att kompensera de underskott som VA-verksamheten redovisat de senaste åren.
Det kan dock bli nödvändigt att sänka avgifterna inom några år beroende på utvecklingen av VA-verksamhetens resultat.
Fullmäktige gav i sitt beslut även samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag ”att tillsammans med andra relevanta aktörer, exempelvis kommunens ekonomiavdelning och
kommunjurist genomföra en översyn av kommunens VA-taxa i syfte att utreda den
allmänna VA-verksamhetens avgiftsfinansiering. Uppdraget ska särskilt inrikta sig på
eventuell utvecklingspotential vad gäller avgifternas effektivitet, proportionalitet och
ändamålsenlighet”. Uppdraget omfattar bland annat också att:
-

kontrollera att endast sådant som hör till den allmänna va-anläggningen
regleras i taxan

-

kontrollerna om avgifterna är fördelade på det sätt som föreskrivs i lagen om
allmänna vattentjänster

-

säkerställa att de som tillhandahålls vattentjänster genom allmän va-anläggning
inte finansierar verksamhet som inte ingår i allmän va-anläggning

-

kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i VA-taxan är
möjliga att beakta vid bestämmande av avgifterna.

Slutligen gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att anpassa VA-verksamhetens kostnader så att den skuld till skattekollektivet som uppstått genom verksamhetens underskott betalas tillbaka inom den kommande 3-årsperioden.
Sammanfattningsvis innebär den nya VA-taxan enligt intervjuerna att målbilden i VAstrategin kommer att uppnås från och med 2021. Förvaltningens bedömning är att den
nya taxan kommer att täcka både drift och de investeringar som planeras fram till 2031,
9
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om det inte händer något oväntat: ”Det känns som om vi har hittat en bra och rimlig investeringstakt både för nyanläggningar och underhåll av det befintliga nätet inom ramen för den nya taxan.”
3.2.2.4

Kommunens budget och årsredovisning
Styrmodellen i Tjörns kommun bygger på målstyrning, där målkedjan börjar med kommunens vision. Den bryts ner i strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar fullmäktige 4-åriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. Inriktningsmålen beslutas av fullmäktige och delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen bryts ner i 1-åriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. Till alla inriktningsmål kopplas en eller flera indikatorer med angivet målvärde. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnderna utforma prioriterade nämndmål utifrån
givna ekonomiska resurser och de tilldelade inriktningsmålen. De ska också besluta
om indikatorer för nämndens mål i samband med sitt beslut om detaljbudget.
Kommunens budget innehåller denna mandatperiod ett särskilt inriktningsmål för
vattenförsörjning, vilket delats till samhällsbyggnadsnämnden: ”Hållbar och effektiv
utveckling av vatten och avlopp”. Vidare framgår i fullmäktiges budget för 2019 och
2020 att:
”Kommunen vill arbeta strategiskt och långsiktigt för att kunna möta framtida behov av
vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. För långsiktig hållbarhet krävs samverkan med närliggande kommuner.
I det strategiska arbetet ska verksamheterna beakta såväl de som har kommunalt
vatten och avlopp och de som har enskilt vatten och avlopp. Dricksvatten som produceras i vattenreningsverket men inte når konsument på grund av läckage i ledningsnätet innebär kostnader för kommunen både som produktionskostnad och i form av
behov av åtgärder i ledningsnätet. Den långsiktiga ambitionen är att minska läckage av
dricksvatten i ledningsnätet, under de kommande åren.
En strategi ska tas fram som ska vara klar under mandatperioden.
Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen
ovidkommande vatten och i kommunens ledningsnät.
Ambitionen är att öka andelen befintliga bostäder anslutna till kommunalt vatten och
avlopp och att nybyggda bostäder i så stor utsträckning som möjligt ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Viktigt att detta sker, både ur miljösynpunkt och för att
skapa en stabil VA-ekonomi.”
I 2019 års budget fanns en målsatt indikator till inriktningsmålet: ”Ökning av VAanslutna befintliga fastigheter, antal per år. I kommunens årsredovisning för 2019
bedömdes målet i hög grad vara uppfyllt och trenden mot måluppfyllelse ökande.
Uppföljningen innehöll dock inte någon redovisning för uppfyllelsen av den målsatta
indikatorn eller kommentar kring vad den bedömda måluppfyllelsen baserades på.
Däremot framgick av årsredovisningen att samhällsbyggnadsnämnden under året arbetat med åtgärder för att säkra vattentillgången i kommunen på kortare och längre
sikt. Bland annat nämndes att stora arbeten gjorts för att pumpa vatten från andra
10
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vattentäkter i området, vilket innebär vatten som tidigare inte kunnat tas tillvara på
samma sätt. Det har bidragit till en kraftigt ökad vattentillgång. Vidare beskrivs arbetet
med att bygga nya ledningar samt ökning av underhåll och utbyte av befintliga ledningar. Det framgår också att det fortsatt kommer att finnas behov av stora investeringar
för nya ledningar, samt byte och lagning av ledningar.
Vidare redovisades ett urval ”uppfyllda prioriterade” mål för samhällsbyggnadsnämnden, såsom:
•

Vi ska anta långsiktig VA-plan/strategi där prioriteringar görs årsvis för bästa
effekt och ekonomi långsiktighet som är i harmoni med helheten för Tjörns
kommun.

•

Vi ska ge förslag till ny/reviderad taxa för VA och avfall.

•

Vi ska samlokalisera VA-organisationen till Vallhamn för gemenskap och
effektivt gemensamt arbete.

Enligt fullmäktiges årsredovisning hade vatten- och avloppsverksamheten 2019 ett
budgetunderskott på -7,2 miljoner kronor. Det uppgavs framför allt bero på en obalans i
relation till VA-taxan som inte följt med de föregående årens stora investeringar. Lägre
anslutningsavgifter och brukningsavgifter, bland annat på grund av bevattningsförbud
2018, än budgeterat påverkade också resultatet negativt.
I 2020 års budget fanns tre målsatta indikatorer till inriktningsmålet: Minskat läckage
av dricksvatten i ledningsnätet (%), Minska bräddningar avlopp (antal) samt Ökad
tillgång av råvatten (kbm).
I kommunens delårsbokslut per augusti 2020 gjordes bedömningen att målet om
”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp” delvis var uppfyllt och att trenden
mot måluppfyllelse var ”ökande”. Uppföljningen innehöll dock inte någon redovisning av
prognos för målets tre målsatta indikatorer.
Vidare framgick att samhällsbyggnadsnämnden för perioden hade en negativ budgetavvikelse för vatten och avlopp på -3,7 mkr. Avvikelsen förklaras av att beslut om ny
taxa hösten 2019 inte till fullo motsvarat det ekonomiska tillskott som krävdes för
budget i balans.
I intervjuerna framkom en hög medvetenhet om att VA-verksamheten inte levt upp till
fullmäktiges mål när det gäller ekonomin. Enligt de intervjuade har dock det utvecklingsarbete som inleddes 2019 för att förbättra planeringen av underhåll och investeringar resulterat i tillförlitliga beslutsunderlag och lagt grunden för en budget i balans
från 2021.
Vidare är de intervjuades bild att verksamheten i stort sett svarar upp emot lagstiftningens krav om att ordna vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det
finns dock fortsatt behov av att minimera risken för det slags läckor som till exempel
uppstod i Skärhamn i januari 2021, men också av att vid störningar förbättra kommunikationen såväl internt med nämndens och förvaltningens ledning som externt med invånarna.
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3.2.3

Samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning av VAverksamheten
Samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning inom VA-området omfattar dels
långsiktiga styrdokument, dels den årliga styrningen och uppföljningen i budget och
bokslut. Detta beskrivs närmare nedan.

3.2.3.1

VA-strategi
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade hösten 2019 om en VA-strategi för Tjörns kommun. På det dokument daterat 2019-11-19 som vi fått del av anges att strategin är fastställd också av fullmäktige. Av nämndens årsredovisning för 2019 framgår dock att
”VA-strategi och översikt samt VA-plan har lyfts och antagits i samhällsbyggnadsnämnden. Vidare beslut ska nu tas i KF under 2020.” Inledningsvis sägs i strategin att den
utgör kommunens ”strategiska VA-plan”, men det framgår inte på vilket sätt den
förhåller sig till kommunens av fullmäktige antagna VA-plan för åren 2005 - 2025 (se
avsnitt 3.2.2.1).
I VA-strategin sägs att den ska vara ”ett strategiskt dokument för långsiktig försörjning
av vatten och avlopp i Tjörns kommun”, där fokus ligger på ”hur Tjörns kommun ska
agera för att på bästa sätt, givet de förutsättningar som finns, uppnå målet om en
vatten- och avloppsförsörjning som är långsiktigt hållbar.” VA-strategin omfattar försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt VA.
Vidare sägs att beslut om VA-försörjningen i kommunen ska grundas på de riktlinjer/
regler som finns i strategin, tillsammans med kunskap om vad som fungerar bra och
mindre bra samt myndighetskrav. Sammantaget ska det avgöra vilka åtgärder som
behöver göras och i vilken ordning. Genom att följa VA-strategin i alla beslut ska
kommunen nå målet om en framtida hållbar vatten- och avloppsförsörjning.
Strategin innehåller följande målbild för kommunens VA-försörjning:

12
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För att uppnå målbilden behöver ”beslut som rör vatten- och avloppsförsörjningen tas
med hjälp av strategierna” i VA-strategin. Strategierna omfattar följande områden:
-

Driftsäkerhet

-

Reservvatten och nödvatten

-

Dagvatten och nödvatten

-

Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA

-

Organisation och samarbete

-

Kommunikation

Som exempel omfattar driftsäkerhet följande:
-

HACCP1 ska vara genomarbetad och inarbetad i daglig drift

-

Anläggningarna ska vara säkerhetsklassade

-

IT-säkerheten ska vara hög

1

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter)
är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och
kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel såsom vatten ska vara säkra för
konsumenten.
13
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-

Vattenverket ska ha olika barriärer för att klara fler typer av föroreningar

Enligt strategin ska det också finnas en VA-översikt som beskriver nuvarande och
framtida förutsättningar för VA-försörjningen i kommunen. Enligt uppgift från förvaltningen finns inte ett fastställt dokument med den benämningen utan VA-översikten
”motsvaras av VA investeringsplanering”.
Vidare ska det enligt VA-strategin finnas en VA-plan, som ska utgöra ”det tredje dokumentet i kommunens strategiska VA-planering, där strategins ställningstaganden och
riktlinjer ska ligga till grund för hur åtgärder ska ske för all typ av vatten- och avloppsförsörjning i Tjörns kommun.” VA-planen ska enligt strategin vara en handlingsplan där
det också ska ingå en tidplan för alla åtgärder. Det framgår dock inte på vilket sätt
denna VA-plan förhåller sig till kommunens av fullmäktige antagna VA-plan för åren
2005- 2025. Då vi inom ramen för granskningen upprepade gånger efterfrågat denna
VA-plan som dokument har vi istället fått fullmäktiges VA-plan 2005 – 2025. Vid intervju
framkom dock att ett förslag till VA-plan för 2019 – 2050 har tagits fram i enlighet med
VA-strategin. Den ska ”utgöra en fortsättning på VA-plan 2005”. För att ge den nytillträdde VA-chefen möjlighet att sätta sig in i den har den inte lagts fram för politiskt
beslut ännu, men ligger till grund för förvaltningens pågående planering av VAinvesteringar fram till 2050.
Kopplat till VA-planen som beskrivs i VA-strategin hänvisas även till nedanstående
dokument, vilka vi heller inte fått del av tidigare.
•

Ställningstaganden om allmän vatten- och avloppsförsörjning åtgärder som
innefattas i en plan för drift och underhåll.

•

En vattenförsörjningsplan och ställningstaganden om VA-utbyggnad ger
underlag för en VA-utbyggnadsplan.

Förslaget till VA-plan är uppdelad i sex delplaner, omfattande bland annat dricksvattenförsörjningsplan och VA-utbyggnadsplan. Däremot saknas en plan med benämningen
plan för drift och underhåll.
Det framgår inte av VA-strategin hur genomförandet och efterlevnaden av målbilden
och strategierna ska följas upp. Strategin innehåller inte några krav på eller riktlinjer för
uppföljning eller rapportering av genomförandet.
Vid intervju uttrycktes behov av att se över styrdokumenten inom VA-området för att
skapa en tydligare, konsekvent styrning som utifrån ett övergripande mål för kommunens VA-försörjning ger utrymme för att vid behov justera planeringen. Vidare
uttrycktes att former för uppföljning och rapportering behöver slås fast.
3.2.3.2

Budget och bokslut
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2019 innehöll samma skrivningar om inriktningsmålet och samma målsatta indikator som i fullmäktiges budget (se avsnitt 3.2.2).
Därutöver hade nämnden följande mål för 2019: Vi ska anta långsiktig VA plan- strategi
där prioriteringar görs årsvis för bästa effekt och ekonomi långsiktighet som är i harmoni med helheten för Tjörns kommun samt Vi ska skapa förutsättningar för projekt kring
Vatten i balans ihop med näringsliv och föreningar. VA-avdelningens verksamhet ska
vara helt intäktsfinansierad, vilket framgår nedan.
14
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Av nämndens årsredovisning för 2019 framgår att dess uppfyllelse av inriktningsmålet bedömdes som ”helt uppfylld” och trenden när det gäller måluppfyllelse som ”ökande”. Det saknas dock utfall för den målsatta indikatorn och bedömningen är ”inget värde angivet”. Det framgår därmed inte vad nämndens bedömning av måluppfyllelsen baseras på. Dock bedömdes också de båda nämndmålen som helt uppfyllda och trenden
för deras måluppfyllelse som ”ökande”. För det förstnämnda nämndmålet kommenterades att: ”VA-strategi och översikt samt VA-plan har lyfts och antagits i Samhällsbyggnadsnämnden. Vidare beslut ska nu tas i KF under 2020.” Beträffande måluppfyllelsen
för Projekt Vatten kommenteras möjligheter att tillvarata utgående processvatten från
Ängholmens reningsverk och regnvatten i privata hushåll som föreningar.
Som tidigare nämnts redovisade VA-verksamheten 2019 ett underskott på 7,2 miljoner
kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 11,5 procent. Det förklaras
bland annat av att ökade kapitalkostnader på grund av stora investeringar inte täckts
av årets taxenivå.
Det finns även en särskild årsredovisning för vatten- och avloppsverksamheten.
Den innehåller inte någon uppföljning av indikatorer och beskrivning av arbete som
genomfördes 2019 såsom att ta fram VA-översikt, -strategi och -plan, höja VA-taxan,
förnya råvattenledningarna inom huvudvattentäkten för att säkra dricksvattentillgången
på längre sikt, samt komma till rätta med läckage av ovidkommande vatten
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2020 innehöll också samma skrivningar om
inriktningsmålet och samma målsatta indikator som i fullmäktiges budget (se avsnitt
3.2.2). Därutöver hade nämnden följande prioriterade mål för 2020: Säkerställa vattentillgång. Av budgeten framgår att det omfattar: ”Fortsatt arbete med att säkerställa vattentillgång både utifrån nuvarande behov och framtida behov. Minska och/eller fördröja
utflöde av dagvatten till havet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ta tillvara och hitta innovativa lösningar för användningen av tekniskt vatten. Minska läckor i ledningsnäten och
ovidkommande vatten i spillvattennätet för resursoptimering och ekonomisk hållbarhet.”
Också 2020 hade nämnden Vatten i balans-projekt tillsammans med näringsliv och
föreningar som prioriterat mål. Nämndens budget innehöll dock varken fullmäktiges
målsatta indikatorer för inriktningsmålet eller några egna indikatorer för uppföljning.
Vid intervjuerna framkom att nämndens styrning och uppföljning upplevs fungera väl.
När det gäller ekonomin finns rutiner som bland annat innebär att nämnden vid redo15
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visningen av de ekonomiska månadsrapporterna får en specificering för VA-verksamheten där också prognos för årets utfall ingår. Nämnden har i samband med detta inte
gett några särskilda uppdrag till VA-verksamheten för att komma till rätta med underskotten, då den gjort bedömningen att verksamheten redan gjort de åtgärder som bedömts vara möjliga att genomföra, såsom översyn av organisationen. Vidare bedömer
de intervjuade att VA-verksamheten nu har en ändamålsenlig planeringsprocess, bland
annat med stöd av ett nytt simuleringsprogram där investeringar prövas i relation till olika taxenivåer. De tidigare bristfälliga underlagen uppges därmed ha ersatts av tydliga
beräkningar där de ekonomiska konsekvenserna av olika förslag framgår. Enligt intervju omfattar detta initial kostnad och kapitalkostnad, samt kommande kostnader för drift
och underhåll.
3.2.3.3

Intern kontroll av VA-verksamheten
Alla nämnder i Tjörns kommun ska ha en internkontrollplan som ska vara utformad för
att ge ledningen en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås inom följande områden:
•

Effektiv och ändamålsenlig verksamhet

•

Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler

2019 var en av nämndens prioriterade risker i internkontrollplanen ”obalans drift och
ekonomi VA”. Enligt den årliga internkontrollrapporten för 2019 genomfördes kontroll av
fakturering för att säkerställa att nyanslutna kunder till VA-nätet blivit fakturerade enligt
rätt taxa utan att några avvikelser framkom. Vidare genomfördes kontroll av att kapitalkostnaden för investeringsprojekt som slutredovisats och redovisats i nämnden, aktiverats av förvaltningens ekonom. Under den aktuella perioden hade nio VA-projekt aktiverats, men det framgår inte av uppföljning hur stor andel av de totala slutredovisade
VA-projekten som detta utgör och huruvida det bedöms som tillfredsställande eller inte.
Nämndens internkontrollplan för 2020 innehåller inga identifierade risker kopplat till
verksamhetens innehåll eller resultat inom VA-området. Tre av de fyra prioriterade riskerna rör stödprocesser och en rör hanteringen av färdtjänst.
Sammanfattningsvis framgår inte samtliga identifierade risker av internkontrollplanerna
för 2019 och 2020, utan bara de risker som beslutats av nämnden. Analys och grund
för bedömningen av riskerna, både för de prioriterade och de som inte prioriterats, saknas också.
Enligt intervju skulle nämndens interna kontroll i större utsträckning kunna användas
för att säkerställa processer inom VA-verksamheten. Ett exempel är rutiner för fakturering där bland annat en ”fadäs” hösten 2020 med en felaktig faktura på ett betydande
belopp till en vägförening för kostnader relaterat till dagvattenhantering visat på allvarliga brister.
3.2.3.4

Andra kontroller av VA-verksamheten
Utöver den interna kontroller genomförs en rad andra kontroller av VA-verksamheten.
Som grund för kontroller inom VA-området finns en provtagningsplan som antogs 2013
och senast revideras i december 2016. Planen redovisar antal provtagningar per år
från råvattentäkter, utgående vatten från Tolleby vattenverk och hos användaren. Den
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omfattar också provtagningsfrekvens, provtagningspunkter, rutiner vid provresultat
samt checklistor till stöd för de olika slagen av provtagning. Vidare tar förvaltningen
fram årliga provtagningsscheman omfattande de planerade provtagningarna vecka för
vecka. Fortfarande genomförs kontrollerna i huvudsak manuellt där medarbetarna åker
ut för att ta prover, men enligt intervjuerna pågår ett arbete med att öka andelen kontroller som genomförs digitalt.
Sammanfattningsvis genomförs:
•

riskbedömningar för de kommunala vattenverken för att säkerställa att vattnet i
egenskap av livsmedel är säkert för konsumenten. Utgångspunkten är aktuella
föreskrifter, allmänna råd och vägledningar som utfärdas av Livsmedelsverket
som central kontrollmyndighet.

•

regelbundna kontroller av vattenkvaliteten i ledningsnäten samt de vattentäkter
som kommunen använder.

•

andra kontroller i enlighet med kommunens VA-plan 20025 - 2025 såsom
kapacitetsprov i vattennätet.

Alla kontroller dokumenteras och rapportering sker till driftsenheten som får en sammanställning av resultaten. I den revisionsgranskning som gjordes 2015 framgick det
som ett utvecklingsområde att sammanställa de kontroller som dåvarande tekniska
avdelningen utförde inom ramen för VA-området för att underlätta uppföljning och kontroll. Vi har i granskningen efterfrågat en årlig sammanställning av genomförda kontroller och resultaten av dessa inom VA-området för 2019, men inte fått del av någon sådan. Enligt intervjuerna finns fungerande rutiner för återrapportering till nämnden vid
större avvikelser av exempelvis utsläpp och vid vitesförelägganden från länsstyrelsen.

3.2.4

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak
efterlever gällande lagstiftning. Vi bedömer dock att nämnden inte levt upp till
fullmäktiges ekonomiska mål för verksamheten. Det framgår inte heller tillräckligt tydligt
vad nämndens bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål baseras på.
Sammanfattningsvis finns behov av att förtydliga och utveckla styrningen och uppföljningen av VA-verksamheten.
Enligt LAV ansvarar kommunen för att ordna med vatten och avlopp för de boende om
det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Det omfattar även att kommunen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för sina kostnader och att precisera ansvarsförhållandena i allmänna bestämmelser om användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). Vår bedömning är att VA-verksamheten har tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av planering och kontroller, för att i huvudsak
säkerställa efterlevnaden av LAV.
Som nämns ovan har samhällsbyggnadsnämnden hittills inte uppnått fullmäktiges
ekonomiska mål för VA-verksamheten, som ska vara helt avgiftsfinansierad. Nämnden
redovisade 2019 ett betydande underskott. Förvaltningen bedömer att nämnden också
2020 kommer att redovisa ett underskott i förhållande till budget. Det bedöms dock bli
hälften så stort som 2019 och förvaltningen bedömer att verksamheten från och med
2021 kommer att hålla sig inom sin taxefinansierade ram. Utifrån förvaltningens nya investeringsplanering och de två beslut om taxehöjningar som fattats under 2020
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bedöms den nya VA-taxan täcka både den drift och de investeringar som planeras
fram till 2031. Sammanfattningsvis är vår bild att förvaltningen lagt grunden för en
systematisk planering på såväl kort som lång sikt för att VA-verksamheten ska klara sig
inom sin avgiftsfinansierade ram. Samtidigt vill vi understryka vikten för nämnden av
att, som fullmäktige uttrycker det i sitt uppdrag till den, fortsatt ”kontrollera att de kostnader som ligger till grund för avgifterna i VA-taxan är möjliga att beakta vid bestämmande av avgifterna.”
2019 och 2020 fanns ett särskilt inriktningsmål för vattenförsörjning som delats till samhällsbyggnadsnämnden: ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp”. 2019
hade fullmäktige en målsatt indikator till inriktningsmålet och 2020 tre stycken. Samhällsbyggnadsnämnden bedömde 2019 att den uppnått fullmäktigemålet och att trenden mot måluppfyllelse var ”ökande”. Det framgick dock inte vad nämndens bedömning
av måluppfyllelsen baserades på. 2020 innehöll nämndens budget varken fullmäktiges
målsatta indikatorer eller några egna indikatorer för uppföljning. Mot denna bakgrund är
vår bedömning att nämnden utifrån fullmäktiges mål behöver förtydliga sin styrning och
uppföljning med fokus på resultat.
Vi bedömer också att nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av
VA-verksamheten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland
annat vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk
rapportering och information om verksamheten.
Vidare bör den långsiktiga styrningen inom VA-området förtydligas. Granskningen visar
på stora brister kopplat både till beslut om, innehåll och konsekvens i och kännedom
om de övergripande styrdokumenten för VA-verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade hösten 2019 om en VA-strategi. På det dokument som vi fått del av anges att den är fastställd av fullmäktige, men kring detta råder osäkerhet inom förvaltningen och nämnden. Vi har heller inte fått del av något fullmäktigebeslut om VA-strategin.
Inledningsvis sägs i strategin att den utgör kommunens ”strategiska VA-plan”, men det
är oklart hur den förhåller sig till den av fullmäktige antagna VA-planen för åren 2005 2025.
Sammanfattningsvis är vår bedömning att styrningen i form av olika styrdokument inom
VA-området brister i tydlighet, liksom i kännedomen om och uppföljningen av dem.
Samhällsbyggnadsnämnden bör se över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och
med utgångspunkt från denna granskning så långt möjligt förtydliga och förenkla så att
de hänger samman på ett konsekvent sätt. Det bör bland annat tydligt framgå hur de
förhåller sig till varandra och fullmäktiges VA-plan 2005-2025, benämning av dokument
bör vara konsekvent för att säkerställa genomförande och uppföljning, samtidigt som
det bör anges ange hur genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras.

3.3

Investerings- och underhållsplaner för att säkerställa vattenoch avloppsnätet
I enlighet med VA-strategin ska behovet av investeringar i vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen vara tydligt för alla berörda. Kommunen ska eftersträva att re-/investeringar inom vatten- och avloppsförsörjning ger största möjliga nytta i förhållande
till kostnaden.
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Enligt uppgift från förvaltningen finns det inga särskilda investerings- eller underhållsplaner för kommunens VA-försörjning utan dessa motsvaras av investeringsbudgeten.
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om VA-investeringar omfattande både underhåll och nyanläggning fram till 2025. För närvarande pågår framtagande av motsvarande plan för 10 år, med detaljerad planering för de närmaste fem åren och mer övergripande planering för de senare fem åren.
Utifrån fullmäktiges investeringsbudget har nämnden i sin detaljbudget också beslutat
om en detaljerad planering av investeringsprojekt för åren 2019 - 2023. Den omfattar
pågående projekt, planerade projekteringar och planerade genomföranden. Uppföljning
och rapportering av genomförandet görs genom löpande information om status för projekten från planeringschefen på nämndens möten. Däremot görs inte rapporteringen i
relation till VA-planen. Det innebär att nämnden inte får en rapportering av ”om vi bygger enligt VA-planen eller inte”, vilket skulle kunna utvecklas i form av en årlig redovisning.
Sammanfattningsvis menar de intervjuade att underlagen förbättrats de senaste åren
och nu ger en tillräckligt tydlig och ändamålsenlig planering och uppföljning av underhåll och investeringar för att säkerställa VA-nätet. VA-avdelningen fastställde 2019 också en teknisk handbok ”för att säkerställa att VA-kollektivet i kommunen får ett hållbart
och robust system på lång sikt. ” I den finns projekterings- och anläggningsanvisningar
för att säkerställa kvalitetstänk vid byggande av VA-system. Kommunen ska använda
material och produkter med känd och väl beprövad teknik för att undvika oproportionerliga tekniska svårigheter och kostnader för kommande drift och underhåll.

3.3.1

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga
investerings- och underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och
avloppsnätet.
Förvaltningen har utvecklat planeringen av underhåll och investeringar på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av investeringar i relation till olika
taxenivåer. Som tidigare framgått uppger de intervjuade att det har ökat tillförlitligheten
i nämndens beslutsunderlag. Vår bedömning är att nämnden nu också har beslutat om
ändamålsenliga investeringsplaner på kortare och längre sikt.
Samtidigt saknas en samlad underhållsplan. Det är viktigt att nämnden säkerställer
beslutsunderlag som fångar det faktiska underhållet, liksom uppföljning av genomfört
underhåll (såväl planerat som akut) i förhållande till vad som planerats. Det bör göras
genom en för VA-försörjningen fastslagen underhållsplan som beslutas av nämnden.
Där bör tydligt framgå vad som ligger till grund för prioritering och beslut om underhåll
inom VA-området.
Det finns även en rad otydligheter i de befintliga styrdokumenten för VA-verksamheten,
vilka även rör underhåll och investeringar. Ett exempel är de tre olika planerna som betecknas VA-planer varav en ligger till grund för pågående planering av investeringar
och reinvesteringar, utan att ha beslutats av nämnden. Det speglar en bristande ordning och reda både när det gäller beslut om och innehåll i olika styrdokument. Sammanfattningsvis behöver tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande och resultat fastställas. Bland annat bör en
årlig rapportering till nämnden göras utifrån fastslagen VA-plan.
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3.4

Hänsyn till tidigare slutsatser och rekommendationer
Syftet med den revisionsgranskning av kommunens vatten- och avloppsförsörjning
som genomfördes 2015 var att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga
åtgärder for att säkerställa VA-försörjningen i kommunen. I granskningen identifierades
ett antal förbättringsområden som grund för rekommendationer till kommunstyrelsen.
Enligt reglementet har kommunstyrelsen utöver sitt ansvar för att kontinuerligt följa
verksamheten i övriga nämnder ansvar för och till uppgift att samordna vattenvårdsfrågor i kommunen. Som redan nämnts överfördes 2019 dock ansvaret för kommunen
VA-försörjning från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Nedan redovisas
därför i huvudsak samhällsbyggnadsnämndens genomförande av rekommendationerna från 2015 års granskning. 2

3.4.1

Säkerställande av arbetsordning samt utskotts roll och ansvarsområde i
enlighet med kommunallagen.
I revisionsgranskningen 2015 konstaterades att kommunstyrelsens tidigare miljö- och
samhällsbyggnadsutskott (KMSU) i strid med kommunallagen var ansvarig för kommunens myndighetsutövande, verkställande uppgifter inom VA-området samt politiskt ansvar för den dåvarande förvaltningen. Bedömningen var att KMSU givits ett alltför
långtgående ansvar som mer liknade ansvaret hos en nämnd än ett utskott.
Av samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning framgår att det nuvarande VA-utskottet
endast har en beredande funktion. Vidare framgår av delegationsordningen att nämnden i enlighet med kommunallagen bland annat inte kan delegera ärenden som avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, liksom ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.

3.4.2

Ökad systematik i uppföljningen inom VA-området
I den förra revisionsgranskningen fick kommunstyrelsen rekommendationen att öka
systematiken i uppföljningen inom VA-området i syfte att tillförsäkra sig en löpande rapportering av arbetet utifrån VA-planen. Som framgått i tidigare avsnitt får samhällsbyggnadsnämnden löpande information om VA-verksamheten på sina sammanträden, men
det saknas rapportering i relation till VA-planen.
En annan rekommendation var sammanställa de kontroller som genomförs inom VAområdet samt resultaten av dem på ett tydligt och överblickbart sätt för att underlätta
uppföljning och kontroll. Vi har i granskningen efterfrågat en årlig sammanställning av
genomförda kontroller och resultaten av dessa inom VA-området för 2019, men inte fått
del av en sådan. Enligt intervju förekommer inte någon sådan redovisning till nämnden,
men en rapportering av genomförda kontroller samt resultat och sammanfattande
slutsatser skulle kunna vara värdefull för nämndens uppföljning och analys.

2

En av rekommendationerna rörde inventeringen av enskilda avlopp. Då ansvaret för det inte ligger inom
VA-verksamheten utan på miljöavdelningen har granskningen inte omfattat denna rekommendation.
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3.4.3

Styrning och planering av underhåll
I den förra revisionsgranskningen rekommenderades kommunstyrelsen att utveckla
den långsiktiga styrningen och planeringen av underhållsinsatserna inom VA-området.
Som konstaterades i avsnitt 3.3.1 har planeringen av underhåll och investeringar utvecklats på både kort och lång sikt och upplevs enligt intervjuerna nu utgöra ett bra
beslutsunderlag. Fortfarande saknas dock en samlad underhållsplan.

3.4.4

Utveckling av relationen mellan politiker och tjänstepersoner
Som framgår i avsnitt 3.1.2 har relationen mellan de förtroendevalda och medarbetarna
på förvaltningen kraftigt förbättrats. Det finns dock fortfarande utvecklingsbehov och för
fortsatt transparens och ökad tillit är det viktigt att bygga vidare på den kontinuerliga
kommunikation som grundlagts på senare år.

3.4.5

Bedömning
Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp
emot följande tidigare förbättringsområden och rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen bör säkerställa att den antagna arbetsordningen ar utformad
i enlighet med kommunallagen.

•

Kommunstyrelsen bör se over KMSUs roll och ansvarsområde i förhållande till
kommunallagen.

Vi bedömer samtidigt att samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och delvis
svarat upp emot följande förbättringsområden och rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen bör utveckla den långsiktiga styrningen och planeringen av
underhållsinsatserna inom VA-området.

•

Kommunstyrelsen bör öka systematiken i uppföljningen inom VA-området i
syfte att tillförsäkra sig en löpande rapportering av arbetet utifrån VA-planen.

•

Kommunstyrelsen bor utveckla relationen mellan politiker och tjänstemän.

Vidare bedömer vi att samhällsbyggnadsnämnden inte tagit hänsyn till och svarat upp
emot följande förbättringsområden och rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen bör tillse att de kontroller som genomfors inom VA-området
samt resultatet av dessa sammanställs på ett tydligt och överblickbart satt.
Detta för att underlätta arbetet med uppföljning och kontroll.
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4

Sammanfattande bedömning och slutsatser
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet för att säkerställa vatten- och
avloppsförsörjningen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om att samhällsbyggnadsnämndens ledning, styrning och uppföljning har varit tillräckligt tillfredsställande för
att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet gällande VA-försörjningen i kommunen.
Vår sammanfattande bedömning är att den inte har varit det.
Vi bedömer att:
•

Samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tydlig roll- och
ansvarsfördelning för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Nämnden
bör dock säkerställa att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande
respektive enhets ansvarsområde.

•

Samhällsbyggnadsnämnden för VA-försörjningen i huvudsak efterlever gällande
lagstiftning, men lever inte upp till fullmäktiges ekonomiska mål för
verksamheten. Vidare framgår det inte tillräckligt tydligt vad nämndens
bedömning av sin uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och
effektiv utveckling av vatten och avlopp” baseras på.

•

VA-verksamheten har tillräckliga rutiner och arbetssätt, bland annat i form av
planering och kontroller, för att i huvudsak säkerställa efterlevnaden av lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). För att säkerställa att nämnden uppnår
fullmäktiges mål behöver den dock förtydliga sin styrning och uppföljning med
fokus på resultat.

•

Den långsiktiga styrningen inom VA-området behöver förtydligas. Styrningen i
form av olika styrdokument inom VA-området brister i tydlighet, liksom i
kännedomen om och uppföljningen av dem. Samhällsbyggnadsnämnden bör se
över styrdokumenten rörande VA-försörjningen och så långt möjligt förtydliga
och förenkla så att de hänger samman på ett konsekvent sätt, samt ange hur
genomförandet och efterlevnaden ska följas upp och återrapporteras.

•

Nämnden i större utsträckning bör använda sin interna kontroll av VA-verksamheten för att säkerställa en ”rimlig försäkran” om att målen uppnås bland annat
vad gäller en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk
rapportering och information om verksamheten.

•

Samhällsbyggnadsnämnden delvis antagit ändamålsenliga investerings- och
underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet.

•

Förvaltningen har sedan 2019 utvecklat planeringen av underhåll och investeringar på kort respektive lång sikt, bland annat med stöd av simuleringar av
investeringar i relation till olika taxenivåer vilket nu uppges utgöra ett bra beslutsunderlag. Det saknas dock en tydlig underhållsplan omfattande det samlade underhållsbehovet på kort och lång sikt. Vidare omfattar otydligheterna i
styrdokumenten inom VA-området även underhåll och investeringar och det
saknas en årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan.
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•

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit hänsyn till och svarat upp emot flera, men
inte alla, förbättringsområden och rekommendationer som lyftes fram i den
revisionsgranskning som genomfördes 2015.

Med utgångspunkt från våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:
•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns beslutade uppdragsbeskrivningar omfattande ansvarsområdena för enheterna på VA-avdelningen.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer en systematisk ekonomisk
planering och uppföljning för att uppnå målet om en fullt ut avgiftsfinansierad
VA-verksamhet.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden förtydliga sin styrning och uppföljning utifrån
fullmäktiges inriktningsmål om ”Hållbar och effektiv utveckling av vatten och
avlopp med fokus på resultat.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden ser över sin internkontrollplan som grund för
att säkerställa att målen uppnås för VA-verksamheten vad gäller en effektiv
och ändamålsenlig verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.

•

Att samhällsbyggnadsnämnden säkerställer tydliga och konsekventa styrdokument samt rutiner för redovisning och rapportering av genomförande och resultat för VA-verksamheten. Det bör bland annat omfatta fastställande av en underhållsplan för VA-försörjningen som grund för nämndens styrning och uppföljning, årlig rapportering till nämnden utifrån fastslagen VA-plan, samt genomförda kontroller inklusive resultat och sammanfattande slutsatser av dem.

Datum som ovan
KPMG AB

Anna Giotas Sandqvist
Verksamhetsrevisor

Liz Gard
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig
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5

Bilaga 1 Utdrag ur delegationsordning
Nedan följer ett utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.
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Nedan följer ett utdrag ur förvaltningschefens beslut om vidaredelegation inom
samhällsbyggnadsnämndens delegationer 2020.
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Tjörns kommun
Granskning av förebyggande insatser för barn och ungdomar
2021-02-08

1

Sammanfattning
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga
förhållanden. Förebyggande arbete har en central betydelse i kommunens arbete för
att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd.
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring
förebyggande insatser för barn och unga.
Enligt vår bedömning har de tre nämnderna barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden samverkat väl och gemensam stått bakom och
utformat förebyggande insatser. Det finns en rad förebyggande insatser som riktar sig
till barn och unga. Vi bedömer att det finns ett rikt utbud i förhållande till kommunens
storlek. I granskningen framkommer dock att styrningen av arbetet behöver tydliggöras
då vi bedömer den som något otydlig.
Vi har vidare funnit att det inte sker någon systematisk uppföljning av effekterna av
insatserna som erbjuds och därmed anser vi att resultatet av insatserna behöver
utvärderas tydligare för att säkerställa att insatserna är rätt anpassade för kommunens
behov.
För att satsningar ska kunna ske på ett långsiktigt och strategiskt sätt anser vi att det är
av vikt att en kommunövergripande behovsanalys genomförs, för att säkerställa att
insatserna är rätt anpassade för behoven i kommunen på kort och lång sikt.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att de granskade
nämnderna i huvudsak har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och
unga.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna och
kommunstyrelsen att:
•

Tydliggöra styrningen av de förebyggande insatserna

•

Genomföra kommunövergripande behovsanalys.

•

Följa upp och utvärdera insatsernas resultat
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga
förhållanden. Förebyggande arbete har en central betydelse i kommunens arbete för
att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd.
Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete
för att förhindra att barn och unga far illa, men även barn och utbildningsnämnden har
ett liknande ansvar. Barn till föräldrar eller vårdnadshavare med missbruk, psykisk
sjukdom, eller där våld förekommer har en ökad risk att utveckla psykiska problem och
det är av särskild vikt att skydda denna grupp genom förebyggande insatser. I arbetet
med barn som riskerar att fara illa eller utvecklas ogynnsamt är kommunala
verksamheter skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården och
polisen m.fl. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att samverkan kommer till stånd. I
de fall kommunens förebyggande insatser uteblir eller samverkan inte kommer till stånd
riskerar barn och unga fara illa.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att socialnämndens, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens
rutiner avseende förebyggande insatser för barn och unga behöver granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att konstatera om kommunen har fungerande rutiner kring
förebyggande insatser för barn och unga.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Har kommunen förebyggande insatser riktade till barn och deras familjer?

•

Hur är insatserna organiserade?

•

Sker samverkan mellan de olika nämnderna och med andra myndigheter
utanför kommunen?

•

Hur sker styrning och uppföljning av insatserna?

Granskningen ska sätta visst fokus på barn 0-6 år.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
Vi kommer att bedöma om rutinerna uppfyller:
—

Kommunallagen 6 kap. 6 §

—

Skollagen

—

Socialtjänstlagen
3
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—

2.3

Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef och med processledare
barn och unga. Därutöver har granskningen bestått av dokumentstudier och
avstämningar av skriftligt material.
Rapporten är faktakontrollerad av de intervjuade.

2.4

Lagar som styr verksamheten
Socialtjänstlagen
Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen. Det innebär att socialtjänsten ska medverka i samhällsplaneringen och i
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja
goda miljöer i kommunen samt informera om socialtjänsten i kommunen. Därutöver ska
socialtjänsten genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg och service,
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och
enskilda som behöver det. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta
barns, ungas och vårdnadshavares olika behov och ska:
•

verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en
gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,

•

bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och unga far illa,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande
medel samt dopningsmedel,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland
barn och unga,

•

tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,
uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem,

•

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har
visat tecken till en ogynnsam utveckling,

•

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,
4
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•

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa
samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.

Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.
Skollagen
Skolan ska tillhandahålla förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa. Elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
I skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som far illa eller
riskerar att fara illa. Av bestämmelsen framgår att huvudmannen och den som är
anställd i sådan verksamhet, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far
illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs.
Förebyggande insatser
Förebyggande insatser kan beskrivas och kategoriseras på olika sätt. Vilka begrepp
som används varierar över tid och mellan olika verksamhetsområden. Inom
socialtjänsten används bl.a. begreppen universell, selektiv, respektive indikerad
prevention.
Med universell prevention menas förebyggande insatser som riktar sig till alla i en
population utan någon gemensam riskfaktor.
Selektiv prevention är förebyggande insatser som riktar sig till grupper utifrån någon
gemensam riskfaktor. Indikerad prevention är insatser som riktar sig till personer som
har uppmärksammade problem. Gränsen mellan indikerad prevention och tidig
behandling kan vara svår att dra.
De begrepp som ligger till grund för socialtjänstlagen och indelningen av
socialtjänstens insatser i olika huvudfunktioner är följande:
• Strukturinriktade insatser syftar till en god samhällsmiljö. Hit räknas medverkan i
samhällsplaneringen, arbete med sociala problem i samhället och uppsökande
verksamhet.
• Allmänt inriktade insatser är generellt utformade sociala insatser som riktar sig till
grupper av individer såsom barn, funktionshindrade, missbrukare, äldre etc.
• Individuellt inriktade insatser avser insatser direkt anpassade till den enskildes
behov. Dit räknas bland annat ekonomisk hjälp, upplysningar, samtal och rådgivning.
Insatser på samhällsnivå syftar till en god samhällsmiljö. Hit räknas socialtjänstens
medverkan i samhällsplanering och insatser som riktar sig till alla i en population. Det
kan också vara uppsökande verksamhet, samhällsarbete eller att socialtjänsten
lokaliserar delar av sin verksamhet på familjecentraler, ungdomsmottagningar eller
öppna förskolan.
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Insatser på gruppnivå riktar sig till grupper och individer som vistas i riskmiljöer eller
bedöms tillhöra någon riskgrupp. Det kan vara ungdomar i ett visst bostadsområde,
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller äldre med svagt socialt nätverk. Insatserna
kan till exempel vara råd och stöd, olika typer av gruppverksamheter eller riktade
informationsinsatser.
Insatser på individnivå är utformade utifrån en specifik individs behov. Det kan vara
tidiga insatser och särskilt stöd till barn som uppvisar problembeteenden eller till
föräldrar som har svårt att klara sin föräldraroll. Det kan också handla om
återfallsprevention när det gäller brottslighet eller missbruks- och beroendeproblematik
samt om individuella insatser inom ramen för ett salutogent arbetssätt.

3

Resultat av granskningen

3.1

Mål och organisation
Tjörns kommun har utformat en verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet
utifrån ett samverkansavtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV inom
Västra Götalandsregionen). Avsikten med avtalet är att underlätta det tvärsektoriella
samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft för
gemensamma folkhälsoinsatser.
Kommunen har antagit en strategi för folkhälsa och social hållbarhet för perioden 20192026. Strategin fastställer att kommunens arbete ska utgå från Agenda 2030, de
nationella folkhälsopolitiska målen, hälsans bestämningsfaktorer samt regionala och
lokala styrdokument. Folkhälsostrategen har en strategisk och samordnande roll
medan det operativa arbetet sker ute i verksamheterna. Nedan presenteras insatser
som avser barn och unga som planeras att genomföras under 2020:
Det tidiga livet
Samordna föräldraskapsstöd. En översikt över kommunens föräldraskapsstöd behöver
göras.
En översyn kring arbetet med att identifiera barn i riskzon med resurssvaga föräldrar
där barnen riskerar att utveckla ohälsa och/eller utanförskap bedrivs. Syftet är att
säkerställa att erbjuda dem riktade insatser.
Kunskap, kompetens, utbildning
Arbete med tidiga insatser som främjar barn och ungas fullföljda studier, (definieras
som att bli behörig till och gå ut gymnasiet) och motverka studieavbrott. Under 2020 är
ambitionen att kartlägga vad som görs och om det finns behov för att utveckla och
systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till
gymnasiet.
Under året ska det även följa upp och utvärdera arbete med YAM (Youth aware of
mental health) och MHFA (Mental Health First Aid).
Övriga insatser som främjar fullföljda studier är fysisk och psykisk hälsa, tex
levnadsvanor och fysisk aktivitet. Trafikfrågor som är knutna till fysisk aktivitet och
möjlighet att ta sig fram utan fordon i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.
6
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Arbetet avser att uppfylla trafikstrategins mål gällande folkhälsa och social hållbarhets
mål gällande fysisk aktivitet. Flera hållbarhetsdimensioner omfattas.
Folkhälsostrateg ska stötta i det drogförebyggande arbetet ANDT (alkohol, narkotika,
dopning, tobak och spel om pengar) genom samverkansgruppen. Aktiviteter,
föreläsningar i ämnet kommer att anordnas. Kommunen medverkar i kampanjen ”Tänk
om” som länsstyrelsen anordnar kopplat till langning av alkohol. Handlingsplan för
ANDT arbetet ska tas fram enligt Strategin för folkhälsa och social hållbarhet. En
analys av resultatet från CANs undersökning (Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning). Ett arbete för att få till Brå organisationen planeras under året.
(Råd för brottsförebyggande arbete)
Jämställdhets och jämlikhetsarbete
Undersöka möjligheten till att föra in våldspreventivt program i åk 9 på en av skolorna.
Samordna och driva arbetet mot våld i nära relation genom samverkansgruppen och
utföra olika våldsförebyggande och främjande aktiviteter, föreläsningar mm.

3.1.1

Styrning och ledning av folkhälsoarbete och förebyggande insatser
Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet har en politisk styrning och bedrivs
strategiskt i Tjörns kommun genom ett lokalt råd för folkhälsofrågorna, Rådet för hälsa
och hållbar utveckling. I rådet sitter förtroendevalda från kommunens alla nämnder och
två förtroendevalda från Hälso-och sjukvårdsnämnd västra, HSNV . Rådet är politiskt
sammansatt med undantag för kommunens folkhälsostrateg och avdelningschef
kommunkansliet. Den övergripande uppgiften för Rådet för folkhälsa och hållbar
utveckling i Tjörns kommun är att initiera, samordna och utvärdera folkhälsoinsatser
utifrån ett befolknings- och ett samhällsinriktat perspektiv. Folkhälsostrategen är rådets
tjänsteperson och ska vara en stödjande funktion för ett aktivt hälsofrämjande och
förebyggande arbete i Tjörns kommun. Folkhälsostrategen är organiserad under
kommunkansliet.
SOS-gruppen (strategisk samverkansgrupp) är en tvärsektoriell samverkansgrupp med
avdelningschefer, alla förvaltningar utom samhällsbyggnadsförvaltningen är
representerad samt Tjörns bostadsbolag TBAB. Processledare för barn och unga håller
ihop och ansvarar för arbetsgruppens arbete. Gruppen har i sitt uppdrag att utforma
strategisk samverkan kring kommunens arbete med och för barn och unga, och utifrån
detta ta beslut inom given ram och mandat. Gruppen ska snabbt kunna mobilisera
gränsöverskridande samarbeten vid akuta behov. Det mesta av mål som sätts upp
avseende folkhälsoarbete och förebyggande arbete drivs genom SOS-gruppen.
Gruppen ansvarar också för att samordna prioriteringar och målsättningar utifrån
Tjörns barn- och ungdomsplan och utarbeta ett förslag till aktivitetsplan årligen. Till
gruppen finns två ungdomssamordnare knutna som är en del av den operativa armen
ut i verksamheterna. Polisen har ingått ett sk medborgarlöfte med kommunen.
Medborgarlöfte är ett avtal om samverkan som ingås mellan polismyndigheten och
kommunen. Representanter från Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde
Storgöteborg deltar vid gruppens möten enligt överenskommelse i samverkansavtalet.
Andra aktörer adjungeras till gruppen vid behov.
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SOS-gruppen anses vara en förutsättning för tvärsektoriell samverkan och beskrivs
vara unik i jämförelse med andra kommuner. Utöver det samordnade ansvaret
ansvarar gruppen också för att följa upp, sammanställa och återrapportera de
kommungemensamma aktiviteterna till årsredovisningen samt omvärldsbevaka och
utifrån detta och ge förslag till utveckling av kommunens arbete med och för barn och
unga. En kontinuerlig återkoppling av gruppens arbete och analyser görs till
förvaltningscheferna.
Arbetet med styrning av gruppens arbete och övrigt förebyggande arbete och koppling
till Rådet för hälsa och social hållbarhet (politiskt råd) håller på att utvecklas och
samordnas på ett tydligare sätt. Detta beskrivs inte ha fungerat ultimat då SOSgruppen inte haft en tydlig styrgrupp. Kommunledningsgruppen anses kunna utgöra
styrgrupp men det anses finnas behov av utveckling och förtydligande av uppdraget.
Ett politiskt uppdrag från kommunstyrelsen fattades under 2020 om att utreda en
förbättrad samordning och styrning av det förebyggande arbetet. Uppdraget kommer
att genomföras under 2021.

3.1.2

Kommunens förebyggande insatser
I intervjuerna beskrivs att det är en styrka att strategin för folkhälsoarbete och är
gemensam för kommunens nämnder och att förebyggande insatser till barn och unga
samordnas i gemensamma mål.
Utifrån kommunens storlek beskrivs Tjörn satsa förhållandevis mycket resurser på
förebyggande insatser i olika former och det finns ett stort politiskt intresse för
folkhälsofrågor. Företrädare för verksamheten anser ändå att det finns behov av att se
över organisationen och uppföljningen för att kommunens insatser ska matcha
invånarnas behov så bra som möjligt. Som tidigare beskrivits har Kommunstyrelsen
gett i uppdrag att se över organisationen i syfte att förbättra samordning och styrning
av det förebyggande arbetet i kommunen. I dagsläget utförs en rad förebyggande
insatser till barn och unga. Nedan presenteras ett utdrag:
SOS-gruppens insatser
YAM, åk 9 (Youth awarness mental health) som är en hälsofrämjande och preventiv
insats för att förbättra den psykiska hälsan. Utförs av skolans elevhälsa och
ungdomssamordnarna gemensamt.
Tanke och hälsa, åk 8. En metod för att fånga upp och hjälpa unga i riskzonen för
depression. Utförs av skolans elevhälsa och ungdomssamordnarna gemensamt.
MHFA- Första hjälpen för psykisk hälsa. Utförs av skolans elevhälsa och
ungdomssamordnarna gemensamt.
Stöd i ANDT arbete på skolorna, ANDT information på föräldramöten.
Utvecklingsarbetet av trygghetsarbetet. Utförs av ungdomssamordnarna
Socialnämndens insatser
Socialnämndens öppenvårdsteam erbjuder insatser utan att beslut om insats och efter
utredning har fattats. Insatser utan beslut om insats kan exempelvis vara som utförs av
familjebehandlarna eller gruppverksamhet via anhörigkonsulenten.
8
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Föräldrastöd nyanlända- älskade barn. Utförs av Integrationsenheten i samverkan med
folkhälsostrategen.
Universellt föräldrastöd ”Aktivt föräldraskap”.
Två stödgrupper för barn och unga kommer att starta upp tidigt under 2021efter en
företagen utredning. Arbetet sker i samverkan med IOP (Idéburet Offentligt
Partnerskap) med svenska kyrkan på Tjörn som huvudman. Stödgrupperna är för barn
och ungdomar med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger, eller har
psykisk ohälsa och för barn och ungdomar som har separerade föräldrar.
Kultur- och fritidsnämndens insatser
Fritidscentra Delta och Häggvall genomför en rad aktiviteter till barn och unga.
Verksamhetens aktiviteter utformas utifrån ungdomarnas önskan men också utifrån
verksamhetens temaår Här presenteras några exempel på aktiviteter, Friday Free
Gym, Gamingkväll, scenkonst, filmklubb, mat och bak etc.
Två ungdomssamordnare arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med
ungdomar och föräldrar. Ungdomssamordnarna arbetar både i skolan och på fritiden.
De samarbetar med alla förvaltningar i kommunen, ungdomsmottagningen, polis och
räddningstjänst med flera. De arbetar som ett stöd i skolan och planerade insatser
kvällstid med att anordna aktiviteter och att vara vuxna förebilder.
Ungdomssamordnarna arbetar aktivt för att ha kontakt med föräldrar.
Föräldracafé – stöd till tonårsföräldrar
Barn- och utbildningsnämndens insatser
Närvaroprojekt för att öka elevers skolnärvaro vid oroande skolfrånvaro. I projektet
samverkar skolan med socialtjänsten. Även SOS gruppen har detta som mål att öka
skolnärvaron och är medverkande i projektet.
Uppföljningsuppdrag avseende det kommunala aktivitetsansvaret 1.
Tidigare har Västra Götalandsregionen och Tjörns kommun samverkat i en
familjecentral där funktioner från båda huvudmännen samlokaliserats för en samverkan
runt små barn 0-6 år. Familjecentralen innehöll MVC mödravård och BVC
barnhälsovård från Västragötalandsregionen och öppen förskola från kommunens
barn- och utbildningsnämnd samt kuratorsstöd 50 % tjänst från socialtjänsten.
Samarbetet upphörde under sommaren 2020 och beskrivs bero på att kostnaden för
verksamheten ansågs vara för hög. När barn- och utbildningsnämnden beslutade sig
för att avsluta samarbetet gjorde även socialtjänsten det.

3.1.3

Uppföljning och rapportering
Resultatet av SOS-gruppens arbete presenteras i årsbokslutet. Målen för
folkhälsoarbetet delas av fyra förvaltningar (barn- och utbildningsnämnden, kultur och
1

Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte har fyllt 20 år, har fullgjort sin skolplikt
eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder, inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
eller motsvarande utbildning, inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd
motsvarande utbildning med godkänt resultat.
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fritidsnämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Dessa följs upp i
respektive nämnds delårsuppföljning i tertial 1 och tertial 2 och i årsbokslutet. Därefter
rapporteras nämndernas bokslut till kommunstyrelsen.
Avtalet som finns mellan Tjörns kommun och regionen följs dels upp via
folkhälsorådets politiska grupp, dels via kommunstyrelsen.

3.1.4

Statistiska jämförelser
Vi har gjort en statistikjämförelse mellan Tjörn, liknande kommuner avseende IFO,
liknande kommuner avseende socioekonomi och medelkommunen i Sverige.
Statistiken är hämtad från RKA, rådet för kommunala analyser och bygger på uppgifter
som kommunerna rapporterat och som sammanställts.
Liknande kommuner IFO är: Bollebygd, Gagnef, Habo, Knivsta, Krokom, Mörbylånga,
Öckerö. Liknande kommuner socioekonomi är: Gällivare, Leksand, Mörbylånga, Säter,
Trosa, Varberg, Öckerö

Kostnad övriga öppna insatser barn och unga kr/invånare
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Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna ins. kr/inv Alla kommuner (ovägt medel)
Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna ins. kr/inv Liknande kommuner IFO, Tjörn, 2019
Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna ins. kr/inv Liknande kommuner socioekonomi,
Tjörn, 2019
Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna ins. kr/inv Tjörn

I ovanstående tabell framgår att kostnaden för övriga öppna insatser är något högre än
medelkommunens och liknande kommuner socioekonomi men lägre än liknande
kommuner IFO. Övriga öppna insatser definieras enligt följande; öppna insatser som
ges till barn och ungdomar utan individuellt beslut och utan krav på inskrivning.
Exempel är ungdomsmottagningar/ungdomscentrum, familjecentraler, föräldragrupper,
öppna träfflokaler och övrig riktad verksamhet. Här redovisas även bidrag till föreningar
och organisationer, t.ex. nattvandrare.
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Kostnad öppna insatser barn och unga kr/invånare
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Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv Tjörn

Av ovanstående tabell framkommer att Tjörn har haft högst kostnader för öppna
insatser till barn och unga av kommunerna i jämförelsen Öppna insatser definieras
individuellt behovsprövad öppen vård samt övriga insatser för barn och unga. För åren
2017 och 2019 är kostnaden ungefär den samma men för 2018 är kostnaden betydligt
högre.

3.1.5

Bedömning
Enligt vår bedömning har de tre nämnderna barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och socialnämnden samverkat väl och gemensam stått bakom och
utformat förebyggande insatser till barn och unga. Det finns en rad förebyggande
insatser som riktar sig till barn och unga. Vi bedömer att det finns ett rikt utbud i
förhållande till kommunens storlek. I granskningen framkommer dock att styrningen av
arbetet behöver tydliggöras då vi bedömer den som något otydlig. Under 2021 finns ett
politiskt uppdrag från kommunstyrelsen kopplat till förbättrad samordning och styrning
av det förebyggande arbetet, vilket vi välkomnar. För att säkerställa att uppdraget leder
till en tydligare styrning avseende organisationen av förebyggande insatser anser vi att
nämnderna bör följa resultatet av arbetet.
Vi har i rapporten beskrivit att kommunen erbjuder en rad insatser till barn och unga
inom skolan, socialtjänsten och inte minst inom kultur- och fritidsverksamheten. Vi har
dock funnit att det inte sker någon systematisk uppföljning av effekten av insatserna
och därmed anser vi att resultatet av insatserna behöver utvärderas tydligare för att
säkerställa att insatserna är rätt anpassade för behovet i kommunen.
Vi kan konstatera att det i dagsläget inte finns så mycket insatser som riktar sig till de
mindre barnen och deras föräldrar. För barn mellan 0-6 år fanns tidigare ett samarbete
med Västra Götalandsregionens verksamheter MVC (mödravård) och BVC
(barnhälsovård) i form av familjecentral där kommunen stod för öppen förskola och
kuratorsstöd. Under året har Barn- och utbildningsnämnden dragit sig ur samarbetet
vilket innebar att öppna förskolan och kuratorsstödet från familjecentralen försvann.
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Det innebar att kommunen tappade en insats för de mindre barnen. Vi gör inte någon
bedömning av beslutet i sig men för att satsningar ska kunna ske på ett långsiktigt och
strategiskt sätt anser vi att det är av vikt att en kommunövergripande behovsanalys
genomförs, för att säkerställa att insatserna är rätt anpassade för behoven i kommunen
på kort och lång sikt.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen i
huvudsak har fungerande rutiner kring förebyggande insatser för barn och unga.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi nämnderna och
kommunstyrelsen att:
•

Tydliggöra styrningen av förebyggande insatser

•

Genomföra kommunövergripande behovsanalys.

•

Följa upp och utvärdera insatsernas resultat

Datum som ovan
KPMG AB

Liz Gard
Certifierad kommunal revisor

Annelie Svensson
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§68

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020
2021/64
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
3. Notera att direktionen från ekonomisk synpunkt bedrivit
verksamheten på ett otillfredsställande sätt.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt
årsredovisning 2020 med tillhörande revisionsberättelse.
Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 3,8 mkr för 2020.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt
otillfredsställande sätt.
I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 63
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-03-08, § 23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Årsredovisning 2020, SBRF
Protokoll direktionen 2021-03-08 § 23
Revisionsberättelse för år 2020
Revisionsredogörelse för år 2020
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund,
KPMG
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§63

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020
2021/64
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020.
2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
3. Notera att direktionen från ekonomisk synpunkt bedrivit
verksamheten på ett otillfredsställande sätt.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt
årsredovisning 2020 med tillhörande revisionsberättelse.
Förbundet uppvisar ett negativt resultat om – 3,8 mkr för 2020.
Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt
otillfredsställande sätt.
I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Tidigare beslut
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 2021-03-08, § 23
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning 2020, SBRF
Protokoll direktionen 2021-03-08 § 23
Revisionsberättelse för år 2020
Revisionsredogörelse för år 2020
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund,
KPMG
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut med tillägg att det noteras att direktionen från
ekonomisk synpunkt bedrivit verksamheten på ett otillfredsställande
sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

235

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-16

Dnr 2021/64-042

Kommunstyrelsen

Carolina Färdig
Ekonomichef
0304-60 16 48
carolina.fardig@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att:
1.

Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
årsredovisning 2020.

2.

Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning
2020 med tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar ett
negativt resultat om – 3,8 mkr för 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt otillfredsställande
sätt.
I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Bilagor
Årsredovisning 2020, SBRF
Protokoll direktionen 2021-03-08 §23
Revisionsberättelse för år 2020
Revisionsredogörelse för år 2020
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, KPMG
Beslutet skickas till
Direktionen Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2021/64-042

Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat
sätt berör barn.

Evike Sandor
Tf kommunchef
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Förbundsledningen sammanfattar det
gångna verksamhetsåret
2020 var inledningsvis året då förbundet gavs
förutsättningar och medel att genomföra sitt uppdrag.
Organisationen har länge haft stora utmaningar i
att skapa en fungerande organisation. Prioriterade
områden för våren var därför struktur, organisation
och att skapa en väl fungerande arbetsplats för alla
medarbetare.
Under våren fortsatte budgetarbetet för 2021 som
föregicks av ett intensivt arbete där behovsanalyser
och riskbilder bearbetades tillsammans med
arbetstagarorganisationerna. Detta ligger till
grund för det förslag som presenterades för
medlemskommunerna. Förslaget återremitterades
från medlemskommunerna för att arbeta fram ett
kostnadseffektivare förslag.
I slutet av februari tillsattes förbundsdirektörsposten
och under sommaren fattades det beslut om
budgetförslaget för 2021 utifrån det förslag som
återremitterades från medlemskommunerna.
Beslutet innebar en utökad budget på 7 100 tkr, en
budget som ger utrymme för den operativa förmåga
förbundets riskbild kräver.
Ett intensivt arbete inom organisationen och
tillsammans med arbetstagarorganisationerna
utmynnade i beslut om att tillsätta befintliga vakanser
i den operativa organisationen som var tänkt att
sjösättas vid årsskiftet 2020 – 2021, men av olika skäl
blev försenat till vecka 6, 2021.
I september 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut
om dels ett förbud samt ett föreläggande. Förbudet
handlade om att förbundet inte fick använda sig
av extra övertid för sina anställda. Föreläggandet
handlade om att förbundet ska bemanna upp
den operativa organisationen till den fastslagna
minimibemanningen som är beslutat i gällande
handlingsprogram samt att förmågebeskrivningarna
för den operativa personalen ska vara tydlig. Vid
årsskiftet beslutade Arbetsmiljöverket att avsluta
ärendet som rörde de två punkterna i föreläggandet.
Dock ligger beslutet om förbud kvar gällande extra
övertid.
Förbundet har även under 2020 fortsatt med
det interna utvecklingsarbetet. Det har handlat
om att säkerställa personalplaneringen,
utveckla budgetuppföljningen samt övrig
verksamhetsuppföljning. Andra HR-relaterade
utvecklingsfrågor har behandlats under året, såsom
att tillsammans med fackliga organisationer utvecklat

4

en rekryteringspolicy för förbundet.
Under våren 2020 rekryterades 10 heltidsbrandmän
till förbundet. Under hösten rekryterade ytterligare
10 brandmän samt 6 brandmän i en utökad
grundbemanning. Allt i syfte att nå en acceptabel nivå
för att klara numerären i gällande handlingsprogram.
Under året har förbundet arbetat för att
utveckla dialogen och samverkan med
arbetstagarorganisationerna, en ökad förståelse
parterna emellan bidrar till ett bättre framåtriktat
arbete. Detta är en avgörande hörnsten i förbundets
framtida utveckling inom flertalet områden.
Förbundet verkar fortsatt för en djupare samverkan
mellan parterna.
Under senare delen av 2020 har
medlemskommunerna diskuterat allt intensivare om
förbundets framtid. Tjörn har lämnat in en begäran
om utträde ur förbundet samt föreslagit de övriga
två medlemmarna om att upplösa förbundet. Lilla
Edet och Tjörn har lämnat in en intresseanmälan
till att ingå i ett annat räddningstjänstförbund,
samtidigt har Stenungsund beslutat om att utreda
förutsättningarna för att driva räddningstjänst i egen
kommunal regi. Dessa processer kommer att fortgå
under större delen av 2021. Av denna anledning
fattade förbundsdirektören beslut om att pausa
alla större organisatoriska förändringar till dess att
medlemskommunernas utredningar kartlagt framtida
riktning.
Avslutningsvis vill vi tacka all personal, ledning och
direktion för era värdefulla insatser och för ert
engagemang under det gånga verksamhetsåret.
Ett särskilt tack för att ni tagit stort ansvar, gjort
anpassningar och uppoffringar med anledning av
Covid-restriktionerna.

Marcus Sundberg
Förbundsdirektör

Linda-Maria Hermansson
Ordförande Direktionen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Omvärldsanalys

Förändringar i Lagen om skydd mot
olyckor

Vid årsskiftet 20/21 träder förändringar i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft.
Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga
olyckor och minska skador till följd av olyckor.
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får genom
förändringarna även utökade befogenheter att under
vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser.
Förändringar i lagstiftningen innefattar följande
områden, föreskrifter om handlingsprogram,
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter, samt
föreskrifter om ledningssystem.

Covid 19

2020 kommer utan tvekan att vara det året hela
världen associerar med Corona och Covid-19.
Den rådande pandemin har och kommer fortsatt
att begränsa verksamheten i flera avseenden. I
mars månad beslutade förbundets räddningschef
att upprätta en särskild stab för hantering och
beredning av interna riktlinjer och restriktioner.
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder vidtas
för att minskad smittspridning och att nödvändiga
säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda vår personal
såväl på olycksplats som vid stationsarbetet. Utöver
stärkt och förändrad skyddsutrustning och rutiner
till den operativa personalen har förändringar gjorts
hos den administrativa personalen och stora delar
av personalen har arbetat hemifrån. Alla externa
utbildningsinsatser har sedan början av april varit
inställda i syfte att minska smittspridning samt att
det i ett tidigt skede beslutades om besöksförbud
på samtliga stationer. Utöver stabsarbetet har
täta avstämningar med övriga räddningstjänster i
Göteborgs Regionen (GR) genomförts för att uppnå
samsyn i riktlinjer avseende rutiner för den operativa
personalen vid insats.

Avtal

Förbundet har tecknat serviceavtal på samtliga
fordon. Avtal gällande förbundets digitala
verksamhetsstöd med Lunds Programarkitekter
har förnyats. Förbundet har även tecknat nytt avtal
med Myndigheten för Samhällskydd och beredskap
angående nationell kemberedskap. Under året
har förbundet avslutat tidigare avtal med Tjörns
kommuns omsorgsförvaltning samt avtalet gällande

Tjänsteman i beredskap (TIB) på Tjörn. Samarbetsoch samverkansavtal mellan förbundet och
kemiindustrierna i Stenungsund har sagts upp för
omförhandling.

Olycksförebyggande och
trygghetsskapande

För att skapa ökad trygghet, säkerhet och närhet
till medlemskommunerna och dess invånare deltar
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)
vid eller arrangerar flertalet informations- och
utbildningsinsatser runt om i förbundsområdet.
Under året har den normala information- och
utbildningsverksamheten varit högst begränsad på
grund av rådande pandemi. Den bästa olyckan är den
som aldrig inträffar och därför har det varit viktigt att
med hänsyn till restriktioner nå medborgarna men
i år genom andra former och kanaler. Samverkan
med andra aktörer har därför varit extra viktigt under
2020. Förbundet har deltagit i ett trygghetsskapande
kontaktnät med representanter från Tjörn och
Stenungsund kommuner, Polisen, Stenungs torg
och trygghetsvandrarna. Representanterna har
genomfört möten varje vecka med syftet att få en
gemensam lägesbild samt identifiera behov av
åtgärder för att öka tryggheten i kommunerna. I
samverkan med Lilla Edets kommun och Polisen
har arbetet pågått på liknande sätt, det är viktigt att
kommunerna tillsammans med myndigheterna möter
medborgarna. Detta för att bygga bra relationer
och skapa förtroende då det utgör grunden i det
olycksförebyggande arbetet.

Samverkan inom Västra
Götaland

SBRF deltar i Räddsam VG, ett samverkans forum för
räddningstjänstorganisationer inom Västra Götaland.
Årets ledningskonferens genomfördes digitalt på
grund av rådande pandemi, förbundsdirektör,
räddningschef samt direktionens ordförande
deltog som representanter för förbundet.
Konferensen diskuterade utvecklingsfrågor, årets
utbildningsverksamhet samt kommande års
verksamhetsplaner. MSB deltog vid konferensen och
redogjorde för kommande lagförändringar inom
lagen om skydd mot olyckor. Något som kommer
kräva ett arbete för samtliga organisationer, och
samtidigt förtydliga lagstiftarens intentioner.
Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt viktigt och
har betydelse i dialogen med statliga myndigheter och
organisationer, inte minst när det avser remisser.
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Måluppföljning

Finansiella mål

Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för
verksamheten. Kommunallagen stadgar dessutom
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna
och att den löpande verksamheten inte ska behöva
finansieras med lån. Målen som i SBRF definieras som
inriktningsmål beskriver syfte och inriktning och är
ett uttryck för den politiska viljan. Inriktningsmålen
är en del av budgeten och stäms av både i hel- och
delårsbokslut.

SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna
Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet har
cirka 200 medarbetare som tillsammans arbetar
för medborgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare
arbetar för att nå visionen om ett tryggt och säkert
samhälle för alla.

Uppdrag

Uppdraget är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra olika typer av
räddningsinsatser. SBRF:s vision är ett säkert och
tryggt samhälle för alla som bor, verkar och vistas i
förbundets område.

Resultat finansiella mål

Visionen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla”

införlivas genom förbundets inriktningsmål, i syfte
att skapa en bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna.

Förbundets finansiella mål är:

Direktionen har antagit två finansiella mål och tre
inriktningsmål vilka är fördelade på 13 prestationsmål
för verksamheten 2020. Dessa mål följer det för
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

• Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till
minst 7 % av kommunbidraget
Utfallet för 2020 är att 11% är egenfinansiering.
Vilket innebär att målet är uppfyllt till 100%
• Reinvesteringar ska finansieras med egna medel
Under perioden har inga reinvesteringar skett, utan
enbart nyinvesteringar

God ekonomisk hushållning

Utvärdering av måluppfyllnad

För att kunna mäta hur pass väl respektive mål
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje
prestationsmål från 0 till 100 %, 100 % betyder
att prestationsmålet är helt uppfyllt. För att få en
indikation på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas
ett medelvärde ut för de prestationsmål som lyder
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering
av måluppfyllnad utförs är chef för förebyggande
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) och
chef för operativ verksamhet (mål för operativ
räddningstjänst).

God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet,
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.

Måluppföljningen visar att de finansiella målen
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen
uppskattas till 47%. Inget av de antagna
inriktningsmålen uppfyllda däremot är tre av de
13 prestationsmålen uppfyllda. Med anledning av
inriktningsmålens resultat sammantaget med årets
resultat uppnås inte god ekonomisk hushållning. I
balanskravsutredningen beskrivs vilka åtgärder som
kommer att vidtas under nästkommande år.
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Resultat inriktningsmål
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög utsträckning påverkad med anledning av den pågående Covid-19
pandemi. Striktare rekommendationer från samhället och förbundets framtagna riktlinjer med anledning av
Covid-19 har försämrat delårsprognosen.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka
Prestationsmål förebyggande
1-A Räddningstjänsten ska kontinuerligt informera och ge rådgivning till allmänheten om skydd mot olyckor.
1-B Verka för att enskilda att själva agera i samband med brand, förbundet ska utföra hembesök för att höja
kompetens gällande brandskyddsåtgärder. (KUB)
1-C Räddningstjänsten ska kunna erbjuda utbildningar med avseende på skydd mot olyckor. (Antal utbildningstillfällen)
1-D Förbundets alla skolbarn i årskurs 2, 5 och 8 skall ges kunskaper om brandrisker, hur man skyddar sig mot
bränder och personolyckor samt allmän riskmedvetenhet.
1-E Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommuns personal skall kontinuerligt (minst vart tredje år för vårdpersonal och minst vart fjärde år för övriga) utbildas i förebyggande skydd mot olyckor och skadeavhjälpande
åtgärder.

Den enskildes förmåga att
själv kunna förebygga och
hantera olyckor ska öka

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

1A
1B
1C
1D
1E

Kommentar till ej uppfyllda mål
1-A Rådgivning m.m. har fungerat normalt. Däremot har informationsinsatser på plats ej kunnat genomföras
p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-B Har ej kunnat genomföras p.g.a. samhällets rekommendationer och SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
1-C - E Har ej kunnat genomföras p.g.a. SBRF:s framtagna riktlinjer med anledning av Covid-19. Målet har därmed ej uppnåtts.
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Inriktningsmål 2: Antalet bostadsbränder ska minska och ingen människa ska
omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i bostad
Prestationsmål förebyggande

2-A Samtliga bygglov som beviljas i förbundet skall få det brandtekniska myndighetsstöd som krävs för att minimera skador på människor, egendom och miljö i händelse av brand.

Prestationsmål operativt

2-B Utföra områdesbesök där brandskyddsinformation erbjuds. Årligen skall minst 5 områdesbesök utföras per
område (KUB).
2-C Verka för att enskilda med begränsad förmåga att själva agera i samband med brand, ska erbjudas individanpassade brandskyddsåtgärder.
2-D Objektsorienteringar vilka leder fram till framtagande av insatsplaner ska genomföras i bostadsområden.
2-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet (minst årligen) i realistisk miljö.

Antalet bostadsbränder
ska minska och ingen
människa ska omkomma
eller skadas allvarligt till
följd av brand i bostad

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

2A
2B
2C
2D
2E

Kommentar till ej uppfyllda mål

2-B - D Har ej kunnat genomföras p.g.a SBRF:s framtagna riktlinjer och restriktioner med anledning av Covid-19.
Målen har därmed inte uppnåtts.
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Inriktningsmål 3: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och
mer omfattande brand
Prestationsmål förebyggande

3-A Verka för att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet höjs i byggnader inom förbundet. Detta mål skall
specificeras i den årliga tillsynsplanen.
3-B Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor skall utföras kontinuerligt enligt årligen framtagen tillsynsplan som
skall beakta risken för att brand i byggnad utvecklas till större och mer omfattande brand.

Prestationsmål operativt

3-C All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand i byggnad för att kunna ge
råd till den enskilde och för att kunna utveckla förmågan att effektivare genomföra räddningsinsatser.

Minska risken för att
brand i byggnad utvecklas
till en större och mer
omfattande brand

Uppfyllnadsgrad
0-25%

Uppfyllnadsgrad
26-50%

Uppfyllnadsgrad
51-75%

Uppfyllnadsgrad
76-100%

3A
3B
3C

Kommentar till ej uppfyllda mål

3-A Har ej kunnat genomföras tillfullo på grund av vakanser inom avdelningen. Dessutom infördes strikta mötesrestriktioner under hösten 2020 inom SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket ledde till
att tillsynsverksamheten begränsades.
3-B Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom SBRF för att minimera risken för smittspridning
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten begränsades. Målet har därmed ej uppnåtts.

» sbrf.se

246

9

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Ekonomisk analys
Resultatanalys

Förbundet redovisar för 2020 ett negativt
resultat på 3 750 tkr. I resultatet ingår intäkt från
medlemskommunerna avseende återställande
av det negativa resultatet för åren 2017 och
2019 med 6 739 tkr. Vid jämförelse med 2019 års
resultat på – 2 413 tkr ingick även där extraordinära
intäkter från Myndigheten för samhällsskydd,
MSB, avseende en större brand våren 2019 samt
från medlemskommunerna om återställande av
underskott för 2018.
Det negativa resultatet för 2020 uppstår till följd
av följande faktorer. En extraordinär intäkt från
medlemskommunerna, ett statsbidrag som avseer
kompensation för arbetsgivaravgifter samt ökade
sjuklönekostnader i samband med pandemin. Vidare
har personalkostnaderna överskridit budget, vilket
förklaras med att verksamheten haft många vakanta
tjänster. För att bibehålla den operativa förmågan
har bemanning av heltid-och deltidspersonal
varit nödvändig. Avsättning för pensioner och
semesterlöneskuld har ökat.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas
från poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt
balanskravsresultat ska det återställas inom en
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid
försäljning räknas bort samt förändringen av den
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före
1998.
Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att
kostnaderna översteg intäkterna.
Det ackumulerade underskottet för 2017 - 2020
uppgår till -10 487 tkr. Under hösten 2020 beslutade
respektive medlemskommuns fullmäktige att
täcka det ackumulerade underskottet 2017-2019
med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om
en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.

Avstämning av balanskrav, tkr

2018

2019

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen

-4 831

-2 413

-3 750

- Samtliga realisationsvinster

-

-

-

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-

-

-

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-

-

-

-4 831

-2 413

-3 750

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

-

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

-4 831

-2 413

-3 750

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
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Intäkter och kostnader

Resultatet efter finansiella poster är negativt med
10 489 tkr.
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag
2020 samt återställande av underskott 20172019) uppgår till 15 917 tkr. Statsbidrag med
anledning av Covid-19 har påverkat intäkterna
med 735 tkr. Statsbidraget avser kompensation för
arbetsgivaravgifter samt för höga sjuklönekostnader.
Under rådande omständigheter med pandemin har
förbundets intäkter avseende externa utbildningar
och tillsynsverksamhet minskat jämfört med
föregående år. Intäkter för obefogade automatiska
brandlarm är lägre än föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna,
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund, ersätter förbundet
med beslutad andel enligt förbundsordningen.
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och
industrierna.
Verksamhetens kostnader uppgår till 74 588 tkr, att
jämföra med 72 372 tkr 2019. Personalkostnaderna
är den enskilt största kostnadsposten och utgör
70% av förbundets totala kostnader. I samband med
pandemins utbrott bildades en stabsorganisation
vilket har medfört ökade personalkostnader.
Under året har verksamheten haft många vakanta
tjänster, både inom operativ ledning och inom
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den
operativa förmåga har inköp samt bemanning av
heltid-och deltidspersonal varit nödvändig, vilket lett
till att bemanningen inte kunnat anpassas till budget.
Pensionsavsättningen, vilket innefattar avsättningen
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt
avgiftsbestämd ålderspension, har ökat från
föregående år med 3 400 tkr. Den största
förändringen är ökningen av förmånsbestämd
ålderspension FÅP. Pensionsavsättningen är baserad
på uppgifter från KPA pension per 2020-12-31. En
förklaring till denna ökning är att KPA successivt har
flyttat över underlag från KPA:s gamla system till det
nuvarande systemet. För SBRF:s del innebär det att
ökningen påverkas av att det kommit in underlag
tillhörande SBRF med anställningstider från tidigare
arbetsgivare till det nya systemet först nu under 2020.
Förändringen av semesterlöneskulden påverkar
resultatet med -470 tkr.
Övriga kostnader har ökat med 10 % jämfört
med budget där de största kostnadsposterna
är tecknande av serviceavtal för förbundets
fordon, ersättning till annan räddningstjänst för
större räddningstjänsthändelser, kostnader för
hälsofrämjande åtgärder samt kostnader för HR
resurs. Årets utfall för kapitalkostnader är lägre än
budgeterat. Några större investeringar har flyttats till
2021, till stor del beroende på att leveranser inte har
kunnat genomföras på grund av pandemin.

Finansnetto

De finansiella nettokostnaderna uppgår till
97 tkr. Räntekostnader för upptagna reverslån
avseende anläggningstillgångar med respektive
medlemskommun uppgår till 88 tkr.

Avskrivningar och investeringar

Årets avskrivningskostnader är bättre än budget med
1 162 tkr. Investeringsbudgeten har reviderats under
året då flera större investeringar flyttats fram till 2021
på grund av försenade leveranser med anledning av
Covid-19. Under året har förbundet investerat i miljö
och skogsbrandscontainrar, kemskyddsdräkter samt
AC utrustning. Investeringen avseende utrustning till
en reservbil är pågående till 2021. Under året har ej
kvarvarande anläggningstillgångar utrangerats.

Avsättningar

I avsättning för pensioner ingår hela
pensionsåtagandet samt avsättning till
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd
ålderspension avser pension för inkomstdelar över
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun.
Avsättningen som avser den förmånsbestämda
ålderspensionen uppgår till 8 702 tkr. Avsättningen
har ökat vilket förklaras med att KPA successivt
har flyttat över underlag från KPA:s gamla
system till det nuvarande systemet. Vidare
har prognosparametrarna vad gäller pris- och
inkomstbasbelopp påverkats av Covid-19 pandemin,
där KPA uttrycker en osäkerhet i prognoserna.

Fordringar och skulder

Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår till
2 715 tkr. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna med
ägarkommunerna avseende övertagande av befintliga
anläggningstillgångar. Vid förbundets bildande
skedde ett övertagande av anläggningstillgångar
från medlemskommunerna. Detta övertagande
finansierades genom ett reverslån mot respektive
kommun. Reverslånen amorteras i takt med
avskrivningarna av tillgångarna med en internränta
om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser

Soliditeten talar om hur stor del av förbundets
tillgångar som finansierats med eget
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört
med föregående år och uppgår till -86,4 %.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden
Kompetensförsörjning

Då konkurrensen om medarbetare ökar inom
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar
och behåller kompetent och erfaren personal.
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.
Detta är en förutsättning för en högpresterande
verksamhet. Arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare är därför en strategisk angelägenhet
av största vikt och det ska genomsyra alla
arbetsprocesser.
SBRF arbetar nu med den framtagna
rekryteringsprocessen och ser till att alla chefer och
stödfunktioner följer denna. Syftet med att följa
processen är att höja kvalitén i rekryteringarna och
att sätta fokus på kandidatupplevelsen. Dessutom
har utbildning getts till alla chefer och fackliga
representanter i kompetensbaserad rekrytering. SBRF
har fortsatt utmaningar med att rekrytera personal till
RiB-verksamheten. Denna verksamhet med brandmän
i beredskap bygger på att personen har annan
huvudsaklig arbetsgivare men ska kunna rycka ut vid
larm. Rekryteringsproblem inom förbudsområdet
beror delvis på att kommuninvånare pendlar ut från
bostadsorten till arbete på annan ort, vilket innebär
att beredskap inte kan hållas dygnets alla timmar.
Ett arbete är initierat för att identifiera möjligheterna
för medlemskommunernas kommunanställda att bli
brandman i beredskap inom SBRF. Detta kommer att
fortsätta under 2021.

12

Räddningsvärn

Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkning styrka från brandstation cirka 20
min bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2020-12-31 till 48 personer.
Till skillnad från de fyra brandstationer i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-sjukdom, annan typ av livräddning eller
sjukvårdassistans. Merparten av räddningsvärnens
uppdrag är knutna till sjukvården såsom lyft- och
bärhjälp och I Väntan På Ambulans (IVPA).
Under hösten genomfördes besök hos samtliga
värn och med värnansvariga på plats. Förbundet
behöver vidare analysera räddningsvärnens framtida
utveckling och personalförsörjning kan ske, ett arbete
som behöver prioriteras.
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Arbetsmiljöarbete

Förbundet har under hösten arbetat med
framtagande av en ny medarbetarundersökning som
ska genomföras under februari 2021, den kommer
vara en uppföljning på den medarbetarundersökning
som gjordes 2019. Arbetsmiljöarbetet är ett pågående
arbete som under året resulterat i revideringar och
framtagandet av nya rutiner och policys. Bland annat
har rekryteringspolicyn färdigställts och rutiner för
den operativa bemanningen justerats. Utbildning
för förbundets skyddsombud tillsammans med
arbetsgivaren i Systematisk arbetsmiljöarbete
har genomförts, detta för att stärka kunskaperna
kring arbetsmiljöansvaret. Förbundet har fortsatt
ett stort behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet,
vilket kommer att fortsätta under 2021. Ett annat
fokusområde under året har varit att se över
bemanningsstrategin. Detta i syfte att få till en
bemanningsplanering som är proaktiv, effektiv och
som följer verksamhetens behov.

Jämställdhet och mångfald

En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas
nära invånarna och vara en bra representant för det
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.

RÄDDNINGSVÄRN
RÄDDNINGSSTATIONER

Området SBRF

» sbrf.se
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Tillsvidare- och visstidsanställda

Sysselsättningsgrad

Vid mättillfället den 31 december 2020 var antalet
månadsavlönade anställda i förbundet 56 personer.
Antalet tillsvidareanställda var 53 och antalet
visstidsanställda var tre. Utöver dessa anställningar
fanns vid mättillfället en konsulttjänst i förbundet.
En stor del av förbundets bemanning består av
brandmän anställda på RiB-avtalet, dessa uppgick vid
mättillfället till 81 personer.

Av de 53 tillsvidareanställda har 52 personer
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de
månadsavlönade är 99,5%.

Antal
anställda

Allmänna
bestämmelser
(AB)

Räddningspersonal i
Beredskap (RiB)

45

80

8

1

53

81

Män
Kvinnor
Totalt
Antal
anställda
Män
Kvinnor
Totalt

14

Heltid

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-dec 2020 var
6,55 % vilket är en ökning med 4,46 % jämfört med
2019. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken
är framtagen den 31 december och gäller
månadsavlönade (AB) alla anställningsformer.

Sjukfrånvaro
per
åldersgrupp

Deltid

2020

2019

2020

2019

45

34

80

107

8

6

1

1

53

40

81

108

jan-dec
2020

jan-dec
2019

< 29 år

2,21 %

1,66 %

30-49 år

6,98 %

0,75 %

> 50 år

7,03 %

5,11 %

Totalt

6,55 %

2,09 %

Löneöversyn

Då avtalsrörelsen blev senarelagd har 2020 inneburit
generella ökningar för brandmän på AB på 2,18 %
och för Räddningspersonal i beredskap (RiB) på 3,8 %.
Resterande medarbetares löneöversyn är ej fastställd.

» sbrf.se
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FINANSIELLA RAPPORTER
Resultaträkning, tkr

Not

2020

2020

Utfall

Budget

Utfall

Verksamhetens intäkter

2

15 917

16 635

18 507

Verksamhetens kostnader

3

-71 875

-60 174

-69 178

Avskrivningar

4

-2 612

-3 774

-3 021

-58 570

-47 313

-53 692

47 443

46 162

Verksamhetens nettokostnader

2019

Kommunbidrag

5

47 443

Kommunbidrag återställande
underskott 2017-2019

5

6 739

Statsbidrag Covid-19

5

735

-

-3 653

130

-2 699

4

-

16

-101

-130

-173

-3 750

0

-2 856

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

6

Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära poster

4 831

7

443

Årets resultat

-3 750

0

-2 413

Balansräkning, tkr
Maskiner och inventarier

8

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

9

Plusgiro Nordea
Omsättningstillgångar

2019

8 206

10 411

8 206

10 411

2 651

25 000

1 275

-

3 926

25 000

TILLGÅNGAR

12 132

35 411

Ingående eget kapital

-6 738

-4 325

Årets resultat

-3 750

-2 413

Eget kapital

-10 488

-6 738

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10

7 003

3 573

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner

10

1 699

867

Avsättning för pensioner och liknande

16

2020

8 702

4 440

Checkräkningskredit

12

Långfristiga skulder

11

4 380

6 650

Kortfristiga skulder

12

9 538

24 564

Skulder

13 918

37 709

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12 132

35 411

Soliditet

-86,4%

-19,0%

» sbrf.se
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Kassaflödesanalys, tkr
Not

2020

2019

-3 750

-2 413

- avskrivningar

2 612

3 021

Förändring av avsättning till pensioner inkl löneskatt

4 262

-350

Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital

3 124

258

22 350

-5 473

-15 026

9 447

7 324

3 974

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-408

-3 531

Kassaflöde investeringsverksamhet

-408

-3 531

-2 270

-2 832

Kassaflöde finansieringsverksamhet

-2 270

-2 832

Ökning /minskning av likvida medel

1 275

-2 131

0

2 131

1 275

0

Löpande verksamhet
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
Investeringsverksamhet

Ökning/minskning av långfristig skuld

11

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Redovisningsprinciper

Leasing

I detta avsnitt beskrivs de redovisningsprinciper som
används av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.
Principerna syftar till att ge en god bild över
förbundets ekonomiska resultat.
Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL),
tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper
överensstämmer i huvudsak med Kommunal
Redovisningslag (KRL) samt de rekommendationer
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.
Intäkterna redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöra förbundet och de kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Kundfordringar äldre än tre månader har upptagits
som osäker fordran.
Undantag till ovanstående principer och
rekommendationer är:
Rekommendation RKR 11.4 angående materiella
anläggningstillgångar. Södra Bohusläns
räddningstjänstförbund har ännu inte börjat tillämpa
komponentavskrivning. Förbundets befintliga
anläggningstillgångar består till största delen av
räddningsfordon. Fordon har i sin helhet samma
förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets
bedömning är att varje fordon består av en
komponent.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
har använts som i den senaste årsredovisningen 2019.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark,
konst och pågående arbeten görs emellertid inga
avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas
normalt i förbundet: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Ingen
omprövning av avskrivningstider har gjorts under
året.

Leasingavtal inom förbundet redovisas som
operationella leasingavtal, då avtalstiden för
fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga
leasingavtalens värde bedöms som ringa i förhållande
till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas
som rörelsekostnad.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärdet minskat med planenliga
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång
ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre
år. Anläggningstillgångar i balansräkningen som
övertogs från medlemskommunerna har upptagits
till det bokförda värde objekten haft i respektive
medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande. Reverslån finns upptagna mellan
förbundet och ägarkommunerna.

Pensionsskuld

Pensionsåtagande avseende anställda före år 2017
redovisas som åtagande i Tjörn, Lilla Edet respektive
Stenungsunds kommuns balansräkningar.
Avsättningens storlek baseras på KPA:s
pensionsberäkning och följer RIPS17.
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R)
är beräknad på pensionsålder 58 år.
Förbundet betalar ut hela den så kallade individuella
delen till de anställda. Den individuella delen
redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och
betalas ut under efterföljande år.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden per 2020-12-31 finns upptagen
i förbundet som semesterlöneskuld för intjänad
semester. Semesterlöneskulden har förändrats med
2020 års förändring.

LÄGG IN BILD
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Noter
Not 2 Verksamhetens intäkter

2020

2019

10 678

11 354

Tilläggsuppdrag Tjörn

420

386

Bilar och andra transportmedel

Tilläggsuppdrag Lilla Edet

868

753

Förbättringsutg på fastigheter

Mynd, för samhällsskydd och beredskap

520

376

0

1 405

Samv, avtal med industrier i Stenungsund

MSB hjärtum branden

2 016

2 483

Utbildning

Automatlarm

125

367

Avgift tillstånd/tillsyn

226

320

1 064

1 063

15 917

18 507

212

201

Övrigt
Summa

Not 3 Verksamhetens kostnader
Arvoden

Not 8 Anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier

Övriga maskiner och inventarier
Ack av- och nedskrivningar
Pågående
Summa

Kundfordringar
Värdereglering kundfordringar

Avräkning för skatter och avgifter

1 171

1 041

Material

9 361

9 382

Främmande tjänster

4 901

4 612

71 875

69 178

Summa

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan

2 612

3 021

Summa

2 612

3 021

Kommunbidrag Stenungsund

14 951

14 545

Kommunbidrag Tjörn

18 333

17 845

Kommunbidrag Lilla Edet

14 159

13 772

6 739

4 831

Kommunbidrag 2017-2019
Statsbidrag Covid-19
Summa

Beräknad ing mervärdesskatt,
förvärv från utlandet
Övriga interimsfordringar
Summa

735
54 917

50 993

16

772

691

2 651

25 000

4 440

Not 11 Långfristiga skulder
Amortering
Summa

6 650

9 482

-2 270

-2 832

4 380

6 650

Not 12 Kortfristiga skulder
Checkkredit kortfristig del

-

6495

Leverantörsskulder

2 048

2 962

Personalens källskatt

1 020

1 026

27

Särskild löneskatt

3

18

Avgiftsbestämd ålderspension

101

173

Övriga interimsskulder
Summa

443

0

8 702

128

443

292

Summa

88

-

105

867

10

-

74
865

3 573

Ränta reverslån

Summa

-38

7 003

Avgift bank

MSB - Schablonintäkt

23 934

0

1 699

Upplupna semesterlöner

Not 7 Extra ordinära poster

819

Förmånsbestämd avsättning

Upplupna löner 2020

Summa

10 411

Särskild löneskatt

Not 6 Finansiella kostnader

Ränta skattekonto

189
8 206

Not 10 Avsättning för pensioner och liknande

Reverslån med ägarkommunerna

Not 5 Kommunbidrag

6 820
-9 756

-

Fordran mervärdesskatt

4 395

6 531
-11 761

0

34 490

4 350

635

25

10 707

5 141

12 660

635

96

35 987

4 370

12 560

Justering nettolöner

10 733

Pensioner

52

Löneskulder

Lönekostnader

Lokaler

2019

52

Not 9 Kortfristiga fordringar

Personalomkostnader
Pensioner särskild löneskatt

2020

650

-

2 715

2 242

425

671

1 751

1 692

929

15 971

9 538

31 059

Särskild upplysning
Not 13 Räkenskapsrevision

nf

Revisionsuppdrag

98

84

- varav räkenskapsrevision

33

32

Kostnad för räkenskapsrevision avser de kommunala
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport
samt årsredovisning.
» sbrf.se
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DRIFTSREDOVISNING

Förbundsledning

Förbundsledning som innefattar all
förbundsadministration samt förbundsövergripande
kostnader, redovisar ett underskott på 959 tkr.
Förbundet har under året haft en ansträngd
personalsituation, vilket inneburit att kostnaderna
för företagshälsovård ökat markant jämfört med
föregående år. Under året har även kostnad för HR
ökat.

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds
verksamhet består av förtroendevalda politiker från
medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla
Edet, förbundsledning där förbundets administration
ingår, operativ samt förebyggande avdelningar.

Resultat i förhållande till
budget

Operativ avdelning

Resultatet för SBRF uppgår till – 3 750 tkr.
Den enskilt största posten är en intäkt på 6739 tkr
avseende återställande av 2017-2019 års underskott.
Övriga avvikelse presenteras mer i den ekonomiska
analysen, samt nedan i varje verksamhet.

Bokslut Bokslut
Tkr

2019

2020

Budget
2020

Förtroendevalda

-475

-395

-540

145

Förbundsledning

-10 615

-13 880

-12 921

-959

Operativ avdelning

-32 777

-34 822

-27 010

-7 812

Förebyggande
avdelning

-3 307

-3 495

-3 197

-298

Avskrivningar

-3 021

-2 612

-3 774

1 162

Nettokostnad

-50 195

-55 204

-47 443

-7 761

42 508

43 980

47 443

-3 463

-

6 739

-

6 739

4 831

-

-

443

-

-

Finansverksamhet

735

Statsbidrag Covid-19
Medlemsintäkt 20172019 års underskott
Medlemsintäkt 2018
års underskott
Schablonersättning
MSB

Årets resultat

735

Förbundet har under det gångna verksamhetsåret
formellt sagt upp avtalet med kemiindustrierna
- i Stenungsund. Avtalsdiskussioner pågår för
närvarande mellan parterna, och avtalet gäller till och
med den 31 december 2021.

LÄGG IN BILD
-2 413

-3 750

Förtroendevalda

0

Årets utfall för politiska arvoden till förbundets
förtroendevalda är positivt med 145 tkr. Den
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre
arvodeskostnader.

20

Avvikelse

Den operativa verksamheten redovisar ett underskott
på 7 812 tkr. Förklaringen till underskottet är dels
minskade intäkter för bland annat automatiska
brandlarm, dels ökade personalkostnader, beroende
på att den operativa verksamheten har fortsatt
haft behov av att köpa in personal för att besätta
vakanser på heltid-och deltidspersonal. Orsaken till
de ökade personalkostnaderna är personalbrist. För
att bibehålla den operativa förmågan har dessa inköp
samt bemanning av heltidspersonal varit nödvändig,
vilket lett till att bemanningen inte kunnat anpassats
till budget.
Vidare har kostnader för hjälp från annan
räddningstjänstorganisation påverkat
resultatet negativt. Detta med anledning av att
förbundet haft några större och i tid utdragna
räddningstjänsthändelser. Underskottet kan också
härledas till att förbundet tecknat serviceavtal för
samtliga fordon, något som är nödvändigt för att klara
uppdraget.

-3 750

Övning och utbildningsverksamheten inom
industristyrkan har fortsatt enligt plan men har
samtidigt fått anpassats och till viss del begränsats
med anledning av pandemin. De har även haft
vakanser inom personalgruppen, ett arbete pågår för
att besätta vakanta tjänster.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom
den operativa verksamheten och medfört en viss
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt
arbete som härrör till Covid 19.
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Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelningen redovisar för året ett
underskott på 298 tkr. Även här har påverkan skett
av Covid-19 då intäkterna minskat främst beroende
på inställda externutbildningar. Vidare har pandemin
påverkat att färre tillsynsbesök kunnat genomföras
under året.

Avskrivningar

Utfallet för avskrivningskostnaderna är positivt med
1 162 tkr då flera av de planerade stora investeringar
skjutits till 2021 på grund av försenade leveranser
med anledning av Covid-19.

Finansverksamhet

Under finansverksamheten redovisas bland annat
avsättningen för pensioner samt förändring av
semesterlöneskulden. Pensionsavsättningen har
ökat med 3 400 tkr, där den enskilt största posten
är ökningen för avsättning till förmånsbestämd
ålderspension, FÅP. Semesterlöneskulden har under
året ökat med 470 tkr. Statsbidrag med anledning av
Covid-19 har påverkat intäkterna med totalt 735 tkr.

INVESTERINGSREDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som
bokförts under 2020.
Investeringsredovisning
Tkr

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse

Personbil pickup

280

0

280

Utr till övningsanläggning

600

0

600

Miljöcontainer

40

40

0

Skogsbrandscontainer

70

52

18

Kemskyddsdräkter

120

114

6

Utrustning till reservbil

150

187

-37

Portabel Ac utrustning
Summa

40

15

25

1 300

408

892

Under året har förbundet investerat i miljö och
skogsbrandscontainers, kemskyddsdräkter samt
Ac utrustning. Investering av reservbil är pågående
till 2021. Vad gäller investering i en ny pickup samt
investeringar vid förbundets övningsanläggningar, har
dessa skjutits upp till 2021.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Information och förebyggande arbete
Förebyggande

Förbundets förebyggande arbete skall genomsyra
hela organisationen och fokuseras på information,
utbildning, rådgivning, samverkan och tillsyn.
Organisationen skall förmedla förbundets
förebyggande kunskap och arbeta med förebyggande
åtgärder likvärdigt för att uppnå önskat effekt.
Den operativa verksamheten skall deltaga i det
förebyggande arbetet utifrån verksamhetens mål -och
verksamhetsplan.

Medlemskommuner

Förbundet bistår och är en del av
medlemskommuners säkerhetsarbete. Utöver att
biträda dem vid svåra samhällsstörningar eller
extraordinära händelser är förbundet behjälpliga i
det dagliga säkerhetsarbetet i respektive kommun.
Under året har förbundet tagit ett initiativ till
utökad samverkan samt i syfte av att se över våra
kontaktvägar i händelse av olyckor. Samarbetet
skall identifiera våra behov samt möjliggöra att
förväntningar och krav mellan förbundet och
kommunerna kan tryggas.

Hjärt- och
lungräddning

Skapa förmåga att förebygga
oönskade händelser

Genom att arbeta nära och tillsammans med samtliga
förbundets medlemskommuner kan säkerheten med
gemensamma krafter ökas. Genom information och
rådgivning ska förbundet möjliggöra den enskildes
förmåga att förebygga och hantera olyckor. Utbildning
sker kontinuerligt av medlemskommunernas
anställda i bland annat brandkunskap för alla (BKA)
och hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR).
Att utbilda medlemskommunernas skolelever är en
viktig del av förbundets uppdrag.
Ett uppdrag som startar redan i förskoleklasserna,
med ett första möte där barnen ges information om
brandskydd i hemmet såsom att alltid släcka levande
ljus, kontroll av brandvarnare och vad man ska göra
om det börjar att brinna. Utbildningen till skoleleverna
pågår systematiskt under hela skoltiden.
Genom utbildning till skoleleverna skapas förståelse
för räddningstjänstens arbete, och samtidigt kan
effekt uppnås för att förebygga skadegörelse och
anlagda bränder i medlemskommunerna.

121

deltagare

Brandkunskap
för alla

103

deltagare

Antal vi informerat/utbildat 2020

1197

22

Information till
allmänheten

personer

» sbrf.se

259

7

tillfällen

Årsredovisning 2020
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Evenemang

Traditionen att hålla öppet hus under sportlovsveckan är ett uppskattat event på våra stationer
från både besökare och personal. Förbundets
stationer öppnar upp portarna för sportlovslediga
barn och vuxna men även fritids och förskoleklasser.
Utöver att visa besökarna brandstationerna och hur
brandmännen arbetar, visas fordonen och barnen får
även testa sina kunskaper i brandskydd i form av en
tipspromenad. Besökarna får även prova på att släcka
en mindre brand med brandfilt eller pulversäckare.
I våras deltog förbundet på en yrkesmässa som hölls
i Fuxernaskolan högstadiet i Lilla Edet. En mässa som
lägger fokus på ungdomarnas tankar om framtida
yrken. Förbundet var på plats och delgav information
till eleverna om vad det innebär att vara brandman.
Hur man kan jobba dels som heltidsbrandman och
som brandman i beredskap (RIB).
Förbundet strävar efter att ha en aktiv roll vid
evenemang i hela förbundets område. Likväl när det
gäller att bistå med expertis inför evenemang som
faktiskt deltagande för att visa verksamheten och
för att utbilda och informera allmänheten i så stor
utsträckning som möjligt. Denna del av verksamheten
har varit begränsad under 2020 då ordinarie
informationsinsatser har ej kunnat genomföras
på grund av samhällets rekommendationer och
förbundets framtagna riktlinjer med anledning av
Covid-19.

Individanpassat brandskydd

Sedan 2016 har Sektor Socialtjänst i Stenungsunds
kommun tillsammans med förbundet samverkat för
att förbättra det individanpassade brandskyddet i de
hushåll som är kopplade till larmenheten (boende
med trygghetlarm) och hemtjänst. Detta har bland
annat gjorts i form av en checklista där hemtjänst- och
larmenhetspersonal tillsammans med den boende
besvarat fem frågor om vilken säkerhet man har i
hushållet. Under 2020 har 130 personer svarat på
checklistan som tagits fram av förbundet.
Kan utrymma på ett säkert sätt
Ja 112 st

Nej 18 st

Hanteras levande ljus säkert?
Ja 129 st

Nej 1 st

Sker rökning på ett säkert sätt?
Ja 125 st

Nej 5 st

Hanteras spisen på ett säkert sätt?
Ja 128 st

Nej 2 st

Finns det fungerande brandvarnare?
Ja 118 st

Nej 12 st

Noteras kan att 9 % av hushållen som svarat, inte
hade en fungerande brandvarnare. Detta har kunnat
åtgärdas med hjälp av kommunens fixartjänst som
satt upp brandvarnare där det saknats eller bytt
batterier. De flesta som drabbas av dödsbränder
är människor med begränsad förmåga att
uppmärksamma eller hantera en brand och som inte
bor på ett behovsprövat boende. Förbundet arbetar
därför allt mer med individanpassat brandskydd.
Under 2020 har SBRF tagit initiativ till att kunna få
till stånd införande av individanpassat brandskydd
i Lilla Edet och på Tjörn. I Stenungsund har arbetet
fortgått med att stödja verksamheten (i huvudsak
hemtjänsten) i arbetet med checklistor vid hembesök
etc.
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Tillsyn

Tillsyn utförs enligt räddningstjänstens tillsynsplan
antagen av direktionen. Det innebär att tillsyn
genomförts på objekt skyldiga att lämna in skriftlig
redogörelse för brandskyddet, samt verksamheter
med tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv
vara. Så kallad ”annan tillsyn” har också genomförts
enligt tillsynsplanen med andra myndigheter, samt
där förbundet fått kännedom om brister med mera.
Under hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner
inom SBRF för att minimera risken för smittspridning
av Covid-19, vilket ledde till att tillsynsverksamheten
avstannade. Därmed utfördes ett lägre antal tillsyner
jämfört med ett ”normalår”.

Tillsyn
LSO

Antal
28 st

LSO+LBE

2 st

LBE

6 st

Totalt

Plan och bygglovsfrågor

Ett väl utvecklat samarbete finns med kommunernas
plan- och bygglovsavdelningar. Förbundet har
vid regelbundna veckomöten granskat drygt
400 st bygglovsärenden och vid behov lämnat
skriftligt yttrande. 53 st bygglovsärenden och 11
st detaljplansärenden har skickats till förbundet
på remiss. Förbundet har även deltagit på ca 10 st
plangruppsmöten som kommunerna haft under året.

Övriga remissärenden

SBRF är bland annat remissinstans åt
polismyndigheten gällande offentliga arrangemang,
mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt
åt alkoholmyndigheten gällande serveringstillstånd.
Förbundet har besvarat 33 st övriga remisser under
året.

Sotning

Förbundet handlägger tillstånd för fastighetsägare
som vill sota sin egen fastighet. Under 2020 har 12 st
tillstånd utfärdats.

36 st

Tillstånd Lagen om brandfarlig
och explosiv vara (LBE)

SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig
och explosiv vara på delegation av förbundets
direktion. Under året har 22 st tillstånd för brandfarlig
vara handlagts, samt 7 st för explosiv vara.
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Branden på Borealis
En räddningsinsats från det gångna verksamhetsåret
vid en av våra industrier i Stenungsund krävde
omfattade personalresurser och ett stort
samverkansbehov.
Den 9:e maj strax före klockan 21 fick förbundet
larm om brand på Borealis krackeranläggning. Det
visade sig vara en kompressor som av någon okänd
anledning börjat brinna. Branden var omfattande med
mycket värmestrålning som påverkade intilliggande
rörgator och konstruktioner.
Strax före styrkornas framkomst inträffade en
mindre explosion. SBRF tillsammans med företagets
driftpersonal startade kylning av intilliggande
konstruktioner för att förhindra kollaps och nya
utsläpp. Det fanns risk för ny och kraftigare explosion
vilket medförde att räddningsledaren fattade beslut
om att spärra av ca 300 meter runt branden.

Resultatet av god samverkan mellan industrin och
räddningstjänsten resulterade i att branden vid
anläggningen kunde släckas efter ca 8 timmar.
Händelsen aktiverade det gemensamma
ledningssystemet i GR, något som också bidragit till
ett framgångsrikt resultat.
Efterarbetet med tillhörande personalgenomgångar,
faktainsamling från händelsen och olycksutredning
som i skrivande stund är framställd i färdigt skick, är
mycket viktiga för lärandet från inträffad händelse.
Det interna arbetet med att bearbeta framtaget
förbättringsförslag från händelsen, skall fortsätta för
den operativa personalen under 2021, där även övriga
organisationer inom GR systemledning kommer
medverka.

En del av infrastrukturen i Stenungsunds kommun
blev påverkad av händelsen och rökutvecklingen
syntes på långt håll. Händelsen var av media
intressant.
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Insats och samverkan
Räddningsinsatser

Enligt Lagen som skydd mot olyckor (2003:778)
är kommunens skyldighet att tillhandahålla
räddningstjänst som innebär att förhindra och minska
konsekvenserna av olyckor för alla som bor, verkar
och vistas inom det geografiska områdesansvaret.
Räddningstjänst enligt lag är endast motiverad med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det
hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och
omständigheterna i övrigt. Räddningstjänsten skall
planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.
Efterföljande åtgärder som händelserapporter,
dokumentation om när räddningsledare avslutat
räddningstjänst samt kommunens skyldigheter
att undersöka olyckan i skälig omfattning skall
säkerställas.
Förbundet upprätthåller kompetens, metoder
och tekniska resurser för att vara väl förberedda
för olika typer av räddningsinsatser, samt bistår
kommunerna vid exempelvis samhällsstörning.
Övning och utbildning är därför en viktig del som
måste prioriteras för förbundets operativa personal.
Räddningsinsatser tenderar till att bli mer och mer
komplicerade och kräver kunskaper att hantera,
teknik samt erforderligt material för vår operativa
verksamhet.
Under året har förbundet aktiverats på ca
780 räddningsinsatser och fördelningen per
medlemskommun i procent är Lilla Edet 31 %,
Tjörn 26 % och Stenungsund 43 % där Stenungsunds
industristyrka motsvarar 6%.
Antalet räddningsinsatser har minskat från
föregående år med ca 60 st.

Räddningstjänstsamverkan inom
Göteborgsregionen

Samverkan regleras med två avtal, ett avtal om
samverkan vid räddningstjänst och ett avtal om
larm och övergripande ledning, det vill säga gränslös
räddningssamverkan.
Organisationerna inom det gemensamma
ledningssystemet har under året arbetat aktivt
i flertalet arbetsgrupper där utvecklingsfrågor,
uppföljning, utbildning är några förekommande
områden. Viktiga erfarenheter från inträffande
händelser skall också tas till vara för att möjliggöra en
än effektivare samverkan.
Samarbetet har för förbundet medfört
utbildningsinsatser för samtliga befälsnivåer
där det genomförts gemensamma scenario och
ledningsövningar. Flertalet utbildningar och
gemensamma övningar ligger planerade inför
kommande verksamhetsår. Tyvärr drabbas
räddningstjänsten som alla andra i samhället av den
pågående pandemin, vilket har påverkat förbundets
möjligheter och förutsättningar till utbildning och
övning.
Med anledning av genomförd lagförändring i lagen
om skydd mot olyckor, där krav på att ingå i en
systemledning för kommunal räddningstjänst är
beslutad.
SBRF är väl rustat inför framtiden. Den 1 okt 2019
ingick SBRF i GRs systemledningsorganisation vilket
säkerställer förbundets förmåga till systemledning.

LÄGG IN BILD
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Antal sjukvårdslarm
2020

72 st

Hjälp till annan
kommun

12 st

Samverkan

Sjöräddningen har länge varit en viktig
samverkanspartner då två av medlemskommunerna
ligger vid kusten. Under året har samverkan
genomförts både vid räddningstjänstinsats
samt vid besök hos förbunets räddningsvärn.
Förbundet planerar för fortsatta möten med
Sjöräddningssällskapet med en förhoppning
om att detta skall resultera i en fortsatt god
samverkansdialog och gemensamma övningar.

Antal trafikolyckor
under 2020

Rådig insats

Rådig insats är en utmärkelse som privatpersoner
uppmärksammas med från förbundet för sitt
civilkurage. Vederbörande som får motta SBRF:s
utmärkelse för Rådig Insats har genom sitt agerande
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet, eller
försökt att rädda livet på en medmänniska eller på
något annat sätt ingripit för att undanröja en olycka.
Under året 2020 har förbundet inte delat ut denna
utmärkelse.

123 st
780

Cirka
räddningsinsatser under 2020
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Förbundsdirektionen
Förbundets styrs genom en politisk direktion med förtroendevalda representanter från medlemskommunerna
(2+2 från varje medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehavs under pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun, enligt
Stenungsunds kommuns interna beslut övergår ordförandeposten efter halva mandatperioden från
Linda-Maria Hermansson (C) till Agneta Pettersson Bell (ST) vid årsskiftet 2020-2021.
Direktionens arbete har fungerat bra och har under 2020 haft sju direktionsmöten, samt åtta möten med
medlemskommunerna (medlemsråd). För 2020 planerades två utbildnings- och utvecklingsdagar för
direktionen, på grund av covid-19 blev dessa tillfällen inställda.

Presidiet							Ersättare

Linda-Maria Hermansson (C), Ordförande, Stenungsund				
Anna-Lee Alenmalm (M), LIlla Edet
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet		
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn			
Peter Andersson (L), Tjörn
								Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
Ledamöter
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet
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Framtiden för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund
Förbundet kommer möta en något mer osäker
framtid än tidigare år på grund av olika politiska
processer från våra medlemskommuner.
Utmaningen kommer vara att alltjämt säkerställa
en säker och bra räddningstjänst, även om
förbundet står inför en organisationsförändring.
Detta säkerställs bland annat genom fortsatt
fokus på en acceptabel arbetsmiljö, både fysiskt
och psykiskt. En hållbar arbetsmiljö för hela
organisationen är ett arbete måste fortsätta, fram
till att medlemskommunerna beslutar något annat.
Oron över framtiden medför att arbetsmiljörarbetet
kommer att få en central roll under kommande år.

Samarbetet ställer samtidigt krav på samtliga
organisationer där SBRF förväntas vara en
professionell samverkanspart. Dessa förutsättningar
kommer troligtvis att förbättras under 2021 då
heltidsstyrkan kommer att förstärkas genom den
operativa organisationen.
SBRF behöver fortsätta fokusera på att bli en mer
attraktiv arbetsgivare samt att även under de
organisatoriska förändringar som förbundet står
inför, stärka varumärket SBRF. Arbetet med att skapa
en ”vi känsla” inom organisationen är av stor vikt även
kommande verksamhetsår.

Samarbetet med övriga räddningstjänster inom GR
fungerar mycket bra, men har ett fortsatt behov
av att utvecklas. Detta kommer ligga till grund för
att ge bättre förutsättningar och möjligheter till en
gemensam beredskap för större komplexa händelser
samt medföra en positiv utveckling inom områdena
övning och utbildning.
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Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Till: Fullmäktige i respektive medlemskommun
Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000 - 3194) av dess direktion. I granskningen har
revisorerna biträtts av sakkunniga.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och inriktning
samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt men på ett från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är förenligt
med de finansiella mål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
2021-03-10

Ingemar Ottosson (ordf.)

Hans Gillenius

Henry Hermansson

Lilla Edets kommun

Stenungsunds kommun

Tjörns kommun

Bilagor
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2020
Förteckning över utförd granskning under 2020
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information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please
confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and
signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact KPMG AB:
You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se

To advise KPMG AB of your new email address
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and
in the body of such request you must state: your previous email address, your new email
address. We do not require any other information from you to change your email address.
If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from KPMG AB
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the
body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with KPMG AB
To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other
information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for
online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guidesigning-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically
To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:





You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and
Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB.
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2020

Revisorerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Revisorernas redogörelse för år 2020
Vår granskning har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en
revisionsplan.
Verksamhetsrevision
En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner
och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda.
Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av protokoll och haft
sammanträffanden med förtroendevalda och tjänstemän.
Redovisningsrevision
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att utröna
om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det senare
gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. Vi har
bland annat granskat årsredovisningen, årsbokslutet för år 2020 och delårsrapporten per den
31 augusti 2020.
Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG som har lämnat särskild rapport från
granskning av bokslut och årsredovisning.
Vår slutsats är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat
och ställning och att den är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Måluppfyllelse
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med dessa mål.
Direktionen har antagit två finansiella mål och tre inriktningsmål.
Mål

Måluppfyllelse enligt årsredovisningen

Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska
uppgå till minst 7 % av kommunbidraget

Utfallet för 2020 är att egenfinansiering är större
än 7 %.

Målet har uppnåtts.
Reinvesteringar ska finansieras med egna
medel.

Förbundet har ej genomfört någon reinvestering.

Målet har uppnåtts, se dock kommentar nedan.
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Den enskildes förmåga att själv kunna
förebygga och hantera olyckor ska öka.

Antalet bostadsbränder ska minska och
ingen människa ska omkomma eller
skadas allvarligt till följd av brand i
bostad.
Minska risken för att brand i byggnad
utvecklas till en större
och mer omfattande brand.

Fyra av fem delmål har inte uppnåtts ens till
25%.
Ett delmål har uppfyllts.
Målet har inte uppnåtts.
Två av fem delmål har inte uppnåtts ens till 25%.
Två delmål har uppnåtts och ett har delvis
uppnåtts.
Målet har inte uppnåtts.
Två av tre delmål har uppnåtts till mer än 51%.
Ett delmål är uppnått.
Målet har uppnåtts.

Beträffande de finansiella målen har revisionen föregående år påpekat att dessa bör
kompletteras så att inte målen kan anses uppfyllda trots att årsresultatet är negativt. Vi noterar
att direktionen inte vidtagit någon åtgärd med anledning av vårt påpekande.
För tredje året i rad menar direktionen att det finansiella målet om reinvesteringar uppnåtts
genom att inga sådana företagits. Syftet med målformuleringen måste rimligen vara att
förbundet ska visa ett resultat som medger att nödvändiga reinvesteringar kan göras och att
verksamhetens kapacitet att utföra sitt uppdrag därigenom säkerställs. Så har inte varit fallet,
varför vi anser att detta finansiella mål egentligen inte har uppnåtts.
Vi noterar att förbundet bedrivit ett bättre budgetarbete inför 2021 än tidigare år. Budgeten
visar dock på ett nollresultat vilket inte räcker till för att täcka det negativa balanskravsresultat
om 4,8 mnkr som enligt kommunallagen måste återställas i 2021 års bokslut. Således borde
budgeten haft som mål att redovisa ett överskott om 4,8 mnkr för 2021.
Ansvarsprövning
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
Resultatet för 2020 uppgår till -3,8 mnkr mot ett budgeterat resultat om 0,0 mnkr.
Hälften av de finansiella målen har uppnåtts för verksamhetsåret. Vad gäller inriktningsmålen
anser vi att ett av tre mål har uppnåtts medan två mål inte har uppnåtts.
Vår slutsats är att förbundets årsredovisning i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat
och ställning och att den är upprättad enligt kommunal bokförings- och redovisningslag och
god redovisningssed.
Vi bedömer att
•

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning

•

De av direktionen formulerade målen i huvudsak inte uppnås.
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1

Sammanfattning
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2020.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är
förenligt med de mål som förbundsdirektionen beslutat. Revisorerna ska pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Direktionsbeslut

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Detta innebär att
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för

1
2

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
1
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revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort
om dessa krav varit uppfyllda.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstemän
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
•
•

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag.
Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning,
investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt
12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse inte är uppställd helt i enlighet med
kraven i LKBR och RKR R15 men då den innehåller i huvudsak all väsentlig
information och med beaktande av verksamhetens art och omfattning accepterar vi
den.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendationerna från RKR.

2
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Förbundet redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. I förbundets
årsredovisning framgår under Redovisningsprinciper att:
Leasingavtal inom förbundet redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden
för fordonsleasing aldrig överstiger tre år och de övriga leasingavtalens värde bedöms
som ringa i förhållande till balansomslutningen. Hela kostnaden redovisas som
rörelsekostnad.
Förbundet redovisar per 2020-12-31 kostnader för leasing om 276 tkr.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper,
genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.3

Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte
reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om
beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna
om balanskrav i LKBR och KL.
Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt
resultat. Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när förbundet medvetet
och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i årsredovisningen uppgående till
– 3,8 mnkr. Förbundets balanskravsavstämning uppgick 2018 till – 4,8 mnkr och för
2019 till – 2,4 mnkr. För budgetåret 2021 har respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget till förbundet med totalt 7 100 tkr.
Det finns ett ingående negativt balanskravsresultat om – 7 244 tkr. Av detta ska 4 831
återställas senast under 2021 vilket innebär att förbundet inte enbart ska klara ett
nollresultat utan även redovisa ett överskott på 4 831 tkr år 2021 vilket bör beaktas i
budgetprocessen.
Tabellen nedan åskådliggör en avstämning av balanskravet.
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Balanskravsavstämning (tkr)

2018

2019

2020

2021 b

0

-4 831

-7 244

-10 994

Årets balanskravsresultat

-4 831

-2 413

- 3 750

0

Utgående balanskravsresultat

-4 831

-7 244

-10 994

0

Ingående negativt balanskravsresultat

Återställningskrav

4 831

Vår bedömning är att förbundet inte uppfyller balanskravet per årsbokslut.

2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och
föreningar).
I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen. I ett kommunalförbund med direktion svarar direktionen för att både
formulera målen och att genomföra verksamheten så att de uppnås.
Förbundet har fastställt två finansiella- och tre inriktningsmål för verksamheten. God
ekonomisk hushållning uppnås genom att de finansiella målen uppfylls samt att
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis.
I årsredovisningen görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan
konstateras att 47 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Inget av de antagna
inriktningsmålen är uppfyllda men däremot är tre av de 13 prestationsmålen uppfyllda.
Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna
medel. Under perioden har inga reinvesteringar genomförts. Det andra finansiella
målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av
kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 11 % av intäkterna har varit
egenfinansiering.
Förbundet uppnår inte god ekonomisk hushållning.
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2.5

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Belopp i tkr

Utfall

Utfall

Budget

2020-12-31

2019-12-31

2020

15 917

18 507

16 635

-71 875

-69 178

-60 174

Avskrivningar

-2 612

-3 021

-3 774

Bidrag från medlemskommuner

54 182

50 993

47 443

4

16

0,0

Finansiella kostnader

-101

-173

-130

Extraordinära poster

735

443

0,0

-3 750

-2 413

0,0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat

Resultatet har påverkats i negativ riktning främst av ökade kostnader för personal och
pensioner.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

2.6

Balansräkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar

8 206

10 411

Kortfristiga fordringar

2 651

25 000

Kassa och Bank

1 275

-

Summa tillgångar

12 132

35 411

Eget kapital exkl årets resultat

-6 738

-4 325

Årets resultat

-3 750

-2 413

Avsättningar till pensioner

-8 702

-4 440
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Checkräkningskredit

-

6 495

Långfristiga skulder

4 380

6 650

Kortfristiga skulder

9 538

24 564

12 132

35 411

Summa eget kapital och skulder

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats
under perioden.

2.7

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande
rekommendation.

2.8

Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet
förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot
årsredovisningens övriga delar och budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen
uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9

Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av
kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för
investeringsverksamheten.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.

6
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
Document classification: KPMG Public

286

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31
KPMG AB
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3

Slutsats
Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de mål som direktionen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är
att årsredovisningen innehåller en uppföljning av verksamheten, dess mål och
kommentarer till dessa.
Vår granskning visar att förbundets verksamhet inte uppnår de verksamhetsmässiga
målen på ett tillfredsställande sätt. Ekonomin är mycket svag och 2020 var det tredje
året i rad med negativt balankravsresultat.
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak
ändamålsenligt, men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt. Vi bedömer att
den interna kontrollen har varit tillräcklig.

KPMG, dag som ovan

Johan Rasmusson

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§69

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra arbetsutskottet att
utreda förutsättningarna för öppna kommunstyrelse-sammanträden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Reservation
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Magne
Hallberg (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen
redovisas sist i paragrafen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden.
Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd
ska få närvara vid nämndens sammanträden. Denne får då delta i
överläggningar, men inte i beslut. Den förtroendevalde kan även
ges möjlighet att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen)
för att inhämta gruppens inställning i frågan.
Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag
till rutin för adjungering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
adjungering. Någon rutin har därför inte arbetats fram.
Ärendet har därefter remitterats till barn- och
utbildningsnämnden med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid
tiden för upprättande av tjänsteutlåtandet har något svar ännu
inte inkommit.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är
emellertid av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ställning till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall.
Något förslag till beslut lämnas därför inte.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 64
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det
politiska klimatet, bilaga 2
Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:20 – 18:35.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta för egen
del att uppdra arbetsutskottet att utreda förutsättningarna för öppna
kommunstyrelse-sammanträden, samt föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
1. Adjungera Jeanette Lagervall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember 2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträden under tidsperioden maj
december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte
i beslut.
Justerandes sign
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7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i
protokollet och innehållet skall anmälas innan sammanträdet
är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden
som behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller
sekretessbelagda ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till
arvodesberedningen för förslag till beslut.
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Gert Kjellbergs (TP) förslag.
Rikard Larsson (S) föreslår, efter avslutad ajournering, att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg av
punkt 3:
1. Avslå begäran från vänsterpartiet om adjungering.
2. Uppdra kommunstyrelsens förvaltning att i ett bredare perspektiv
utreda konsekvenserna av att adjungera ledamöter vid
nästkommande mandatperiod.
3. Kommunstyrelsens möten görs offentliga för allmänheten.
Rosalie Sanyang (S) och Magne Hallberg (KD) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla Rikard Larssons (S) förslag.
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet i sin helhet för att utreda förutsättningarna för
öppna kommunstyrelse-sammanträden.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner
att det ska avgöras idag.
Beslutsgång 2
Ordförande ställer Gert Kjellbergs (TP) förslag mot Rikard Larssons (S)
förslag. Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Rikard Larssons (S) förslag.
Justerandes sign
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Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag.

Omröstningsresultat
4 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson
(S), Anette Johannessen (S).
6 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson
(TP).
1 avstår, Martin Johansson (-) fd (SD).
Gert Kjellbergs (TP) förslag väljs.
Skriftlig reservation
Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Magne
Hallberg (KD) reserverar sig enligt:
”Vi föreslår att KF beslutar göra Kommunstyrelsesammanträdena
offentliga på samma sätt som Kommunfullmäktigemötena.
Då kan alla som vill följa arbetet i realtid.
Motivet till Vänsterpartiets begäran sades vara bristen på information,
sedan den ledamot de har i Kommunstyrelsen, lämnat partiet och
fortsätter som vilde i KS utan återkoppling till någon.
Genom att istället göra KS-mötena offentliga ökar vi
informationsmöjligheterna samtidigt som vi undviker att under
pågående mandatperiod skapa nya särskilda former för enskilda
partiers deltagande i Kommmunstyrelsens arbete, vilket obönhörligen
skulle bli prejudicerande. Alla partier måste ju behandlas lika.”

Justerandes sign
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§64

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå begäran från vänsterpartiet om adjungering.
2. Uppdra kommunstyrelsens förvaltning att i ett bredare perspektiv
utreda konsekvenserna av att adjungera ledamöter vid
nästkommande mandatperiod.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden.
Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd
ska få närvara vid nämndens sammanträden. Denne får då delta i
överläggningar, men inte i beslut. Den förtroendevalde kan även
ges möjlighet att få sin mening antecknad i protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen)
för att inhämta gruppens inställning i frågan.
Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag
till rutin för adjungering.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
adjungering. Någon rutin har därför inte arbetats fram.
Ärendet har därefter remitterats till barn- och
utbildningsnämnden med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid
tiden för upprättande av tjänsteutlåtandet har något svar ännu
inte inkommit.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är
emellertid av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta
ställning till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall.
Något förslag till beslut lämnas därför inte.
Tidigare beslut
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-18, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-05
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det
politiska klimatet, bilaga 2
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att arbetsutskottet
ska föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att:
1. Avslå begäran från vänsterpartiet om adjungering.
2. Uppdra kommunstyrelsens förvaltning att i ett bredare perspektiv
utreda konsekvenserna av att adjungera ledamöter vid
nästkommande mandatperiod.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla Lars
Carlssons (M) och Björn Möllers (-) fd (M) förslag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-05

Dnr 2020/284-101

Kommunstyrelsen

Hans Blomqvist
Kommunjurist
0304-60 10 53
hans.blomqvist@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Närvarorätt för förtroendevald från
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden
Ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då partiet
anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges närvarorätt
vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma Sibrian ska ges
närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden.
Fullmäktige kan enligt kommunallagen besluta att en förtroendevald
som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid
nämndens sammanträden. Denne får då delta i överläggningar, men
inte i beslut. Den förtroendevalde kan även ges möjlighet att få sin
mening antecknad i protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att remittera
ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen) för att
inhämta gruppens inställning i frågan.
Klimatgruppen har i rapport ställt sig positiv till Vänsterpartiets
begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag till
rutin för adjungering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att avvakta
med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för adjungering.
Någon rutin har därför inte arbetats fram.
Ärendet har därefter remitterats till barn- och utbildningsnämnden
med sista svarsdag den 23 mars 2021. Vid tiden för upprättande av
tjänsteutlåtandet har något svar ännu inte inkommit.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Dnr 2020/284-101

Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är emellertid
av sådan politisk karaktär att förvaltningen inte kan ta ställning till vad
som bedöms vara lämpligt i förevarande fall. Något förslag till beslut
lämnas därför inte.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25, § 51
Bilagor
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Sammanfattande delrapport från arbetet med att förbättra det politiska
klimatet, bilaga 2
Barnperspektivet
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.

Evike Sandor
Tf. kommunchef
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Barn- och utbildningsnämnden

2021-03-18

§33

Remiss till barn- och utbildningsnämnden - Begäran från
Vänsterpartiet att få möjlighet att bli adjungderad i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
2021/55
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden ser inga praktiska problem med att adjungera
Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden för återstoden av innevarande
mandatperiod 2019–2022.
Barn- och utbildningsnämnden efterfrågar en enhetlig rutin för hur adjungering av
politiska partier ska genomföras för att säkerställa en likvärdig hantering.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då partiet anser sig
vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit närvarorätt för följande förtroendevalda; Jeanette
Lagervall avseende kommunstyrelsen och Alma Sibrian avseende barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har givits tillfälle att yttra sig över begäran.
Samverkan
FSG 2021-03-10
Beslutsunderlag
Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli adjungerad i barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
Beslut KSAU 2020–11–12 Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungerad i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
Rapport politisk arbetsgrupp hösten 2020
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 20210217-Närvarorätt för förtroendevald från
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
Beslut KSAU 2021–02-25 Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungerad i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
Tjänsteutlåtande den 2021-03-09
Justerandes sign
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Barn- och utbildningsnämnden

2021-03-18

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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2021-01-11

KLIMATGRUPPEN
Sammanfattande delrapport från arbetet med att
förbättra det politiska klimatet
2020-06-04 till och med 2020-12-18

”Gruppen ska på uppdrag av KS arbeta för att
förbättra det politiska klimatet.”

Rapporten baseras på de minnesanteckningar som delgetts arbetsgruppen efter varje möte.

Progressive Partner GBG AB
Håkan Ahlström
070-871 21 55

hakan@progressivepartner.se
www.progressivepartner.se
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Grundläge
Efter avrapportering av grunduppdrag 2020-05-07 beslutades att tillsätta en parlamentariskt
sammansatt arbetsgrupp, inledningsvis för att undersöka möjligheten att konstruktivt arbeta
med det politiska klimatet i Tjörns kommun.
Samtliga partier erbjöds deltagande med en representant per parti. Tjörnpartiet valde att avstå.
1. Arbetsmöte 2020-06-04 kl 14.00 – 17.00, Stora Tjörnsalen
I mötet deltog:
Alma Sibrian (V)
Björn Möller (BpT)
Martin Johansen (L)
Martin Johansson (SD)

Martina Gullbrandsson (KD)
Robert Mattsson (C)
Rosalie Sanyang (S)
Tanja Siladji Dahne (MP)

Frånvarande:
Annette Johanessen (S)
Lars Carlsson (M)
Vid mötet beslutade gruppen att
•

förslå att KS formellt beslutar att tillsätta gruppen samt att KF ska informeras.

•

gruppen ska vara rådgivande till KS

•

mötesarvode ska utgå enligt KF arvodesbeslut

•

genomföra täta, regelbundna möten fram till årsskiftet, 2 tim/vecka

•

gruppen ska ha representation från samtliga partier, inklusive BPT. Partierna/BPT
utser sina respektive representanter

•

varje parti utser en deltagare, (S) får dock möjlighet att utse två

•

inga ersättare utses om någon får förhinder

Man beslutade också att föreslå att gruppens uppdrag är att arbeta för att förbättra det politiska
klimatet.

ǀ Progressive Partner ǀ
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2. Arbetsmöte 2020-06-17 kl 08.30 – 10.30, Lilla Tjörnsalen
I mötet deltog:
Björn Möller (BpT)
Rikard Larsson (S)
Lars Carlsson (M)
Robert Mattsson (C)
Martin Johansen (L)
Rosalie Sanyang (S)
Martin Johansson (SD)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Martina Gullbrandsson (KD)
Tuula Visala Karlsson (V)
Mötet inleddes med en anonym ”temperaturmätning” via Mentimeter, med följande resultat:

Gruppen beslutade att de två viktigaste utgångspunkterna för arbetet är två av de slutsatser
som EY rapporterade efter den arbetsmiljökartläggning som kommunrevisionen beställt:
•

Möjligheten att bedriva ändamålsenlig verksamhet är allvarligt begränsad.

•

Förutsättningarna för och möjligheten att bedriva en från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande verksamhet är allvarligt begränsad.

Man beslutade också att KS bör vara formell uppdragsgivare med följande uppdrag, syfte och
mål:
ǀ Progressive Partner ǀ
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Syfte med gruppens arbete
Gruppen ska, på uppdrag av KS, arbeta för att förbättra det politiska klimatet.
Avgränsning
Fokus ska uteslutande ligga på arbete med den politiska organisationen.
Målsättning för arbetet är att till KS lägga förslag på hur man kan
•

förbättra och vid behov utveckla den politiska organisationens förutsättningar för och
möjligheter att säkerställa att Tjörns kommun bedriver en ändamålsenlig verksamhet,
samt att

•

förbättra och vid behov utveckla den politiska organisationens förutsättningar för och
möjligheter att bedriva en från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet.

Gruppens diskussion ledde också fram till att man enades om att det för gruppen är viktigt att
under arbetets gång hitta ett svar på frågan:
Vilka förändringar kan gruppen föreslå för att konstruktivt och strukturerat ge alla partier
större möjlighet att delta i det informella samtalet i Tjörns kommuns politiska ”landskap?”
I den diskussionen blev det tydligt för gruppen att man i steg ett bör fokusera på de
strukturella och organisatoriska förutsättningar som måste adresseras för att man ska kunna
komma till konkreta och konstruktiva förslag.
Till nästa möte enades gruppen om att var och en ska lämna ett i partiet förankrat svar på
denna fråga.
3. Arbetsmöte 2020-09-11 kl 09.00 – 11.00 i TSS lokaler
I mötet deltog:
Björn Möller (BpT)
Martin Johansen (L)
Martin Johansson (SD)
Martina Gullbrandsson (KD)

Robert Mattsson (C)
Rosalie Sanyang (S)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Tuula Visala Karlsson (V)

Frånvarande:
Lars Carlsson (M)

Rikard Larsson (S)

Efter ”incheckning” och en fördjupad genomgång av arbetsmodellen ”Framtidsrummet”
redovisade var och en svaret på frågan ”Vilken eller vilka frågor/utmaningar anser du att
gruppen bör inleda sitt arbete med i höst?”
•

Klimatet i KF – vad kan vi göra för att det ska förbättras?

•

Besluta om en extra kommunalrådplats för (S). Den processen kan ta 3-4 månader,
varför vi bör starta nu.

•

Vi behöver jobba med att utveckla vår gemensamma värdegrund och vårt
samtalsklimat.
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•

Det finns en obalans i proportionalitet (politisk representation) som tar sig uttryck i att
socialdemokraternas mandat i kommunfullmäktige inte återspeglas i till exempel
antalet 2.e vice ordförandeposter i nämnderna.

•

Vi bör starta med att vi bättre använder de forum för formella och informella dialoger
vi redan har, samtidigt som vi funderar över om de går att utveckla eller vid behov
justera. Parallellt ska vi arbeta för ett förbättrat samtalsklimat.

Under den diskussion som följde på redovisningarna refererades bland annat till nedanstående
iakttagelse och konstaterande i ” Rapport - Kartläggning av politiskt samarbets- och
dialogklimat”.
•
•

”Frågor som i många kommuner hanteras och löses i dialog mellan partier innan man
går till beslut blir på Tjörn till motioner och interpellationer.”
”På samma sätt tycks frånvaron av konstruktiva samtal över partigränser inför ett
beslut regelmässigt leda till minoritetsåterremisser.”

Det ledde i sin tur till att gruppen blev överens om att inledningsvis prioritera arbetet med
forum för formella och informella dialoger. Kan vi bättre använda de forum vi redan har,
samtidigt som vi funderar över om de går att utveckla eller vid behov justera?
Parallellt ska gruppen arbeta för ett förbättrat samtalsklimat i dessa forum. Tesen är att ett
sådant arbete gradvis kommer att bidra till att forma en stabil och fungerande värdegrund.
Frågan om att inrätta en extra kommunalrådsplats för (S) lämnades obesvarad tills vidare, då
det råder delade meningar om vem som i så fall bör ta det formella initiativet till en sådan
lösning.
Till nästa möte enades gruppen om att var och en dels skulle förankra och få acceptans för
gruppens prioritering i respektive parti, dels fundera över och komma med förslag på hur
befintliga forum för dialog kan utvecklas eller utnyttjas bättre. Man ska också föreslå nya
forum om man tror att det kan behövas.
4. Arbetsmöte 2020-09-25 kl 09.00 – 11.00 i TSS lokaler
I mötet deltog:
Björn Möller (BpT)
Lars Carlsson (M)
Martin Johansen (L)
Martin Johansson (SD)

Robert Mattsson (C)
Rosalie Sanyang (S)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Tuula Visala Karlsson (V)

Frånvarande:
Martina Gullbrandsson (KD)

Rikard Larsson (S)

Efter ”incheckning” och en uppdatering av arbetsgruppens interna spelregler (se särskild
redovisning i slutet av rapporten) diskuterades vikten av att inte tappa fokus på de fyra
påståenden som utgör utgångspunkten för gruppens arbete:
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•

Tjörns kommuns möjligheter att bedriva ändamålsenlig verksamhet är allvarligt
begränsad.

•

Tjörns kommuns förutsättningar för och möjligheten att bedriva en från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande verksamhet är allvarligt begränsad.

•

Frågor som i många kommuner hanteras och löses i dialog mellan partier innan man
går till beslut blir på Tjörn till motioner och interpellationer.

•

Frånvaron av konstruktiva samtal över partigränser inför ett beslut leder regelmässigt
till minoritetsåterremisser.

Uppgiften inför dagens möte var att ” Fundera över och kom med förslag på hur befintliga
forum för dialog kan utvecklas eller utnyttjas bättre. Föreslå vid behov nya forum om ni tror
att det kan behövas.”
•
•
•
•
•
•
•

(C) är nöjda med hur det fungerar idag, men samtidigt – om inte alla partier är nöjda
så har vi ett problem som måste hanteras.
(KD) Att erbjuda (S) en kommunalrådsplats kan absolut vara en lösning.
(L) Det är viktigt att vi lyssnar på den upplevelse (S) och (BPT) har.
Dessutom behöver gruppledarträffarna utvecklas.
(M) Det är viktigt att vi säkerställer att alla partier ges samma möjlighet att ta del av
information.
(MP) Gruppledarträffarna fungerar inte, måste utvecklas och förbättras. Kan vi
organisera informella förmöten inför de mer formella mötena?
(SD) Det är viktigt att alla får möjlighet att mötas. Använd befintliga mötestillfällen
bättre.
(V) Gruppledarträffarna måste bli bättre. Samtidigt måste vi alla bli bättre på att söka
och efterfråga information.

(S) och (BPT) redovisade en dryg vecka innan detta möte skriftligt följande förslag till
bland andra kommunstyrelsens ordförande:
1) För en bättre proportionalitet i förhållande till mandatfördelning i KF gällande
fastavlönade politiker. Att föreslå KF besluta:
a) namnförändring av oppositionsråd till minoritetsråd
b) inrättande av oppositionsråd
c) den största oppositionsgruppen (s, tp, bpt) utser kandidat till oppositionsråd som
föreslås av KF´s valberedning
d) ändra arvodering av minoritetsrådet till 50 %
e) arvodera oppostionsrådet till 80 %
f) att gälla from…. tom 221231
2) För en bättre proportionalitet i förhållande till mandatfördelning i KF gällande
icke fastavlönade politiker. Att föreslå respektive nämnd/styrelse att besluta:
a) adjungera ledamot (s) till presidiet i Kultur- och fritidsnämnden
b) adjungera ledamot (s) till presidiet i KS
c) ???
3) Upphäva beslut om ständig ajournering av Martin Johansson (SD) till KSAU
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4) Adjungera ledamot (s) till lämpliga forum där samarbete sker med externa parter t.ex.
andra kommuner, regionen, kommunförbund etc.
5) För en bättre budgetprocess med större transparens. Dela in budgetprocessen i två
faser, t.ex. :
a) Fas ett innebär gemensam information/möten för samtliga partier/grupperingar
representerade i KF. Under fas ett tas det fram två budgetförslag, ett för majoriteten
och ett för den största oppositionsgruppen. Förvaltningarna tar fram omvärldsanalys
och ekonomiska förutsättningar för kommande budget. Dessutom är förvaltningarna
behjälpliga vid önskemål från majoritet och opposition om fördjupad information om
detaljbudget för respektive förvaltning och alternativa konsekvensanalyser vid olika
budgettilldelningar.
b) I fas två arbetar majoritet respektive största oppositionsgrupp separat med sitt
budgetarbete och gemensam information sker när förvaltningen har ny information
som påverkar förutsättningarna för budgetarbetet.
c) En tydlig tidsplan av budgetarbetet från start till mål
6) Beredning av ärenden i styrelser och nämnder för ett bättre beslutsunderlag:
a) En gemensam genomgång av företrädare för majoritet och den största
oppositionsgruppen i respektive nämnd/styrelse inför utskick till kallelse till möte. Allt
för att få ett så komplett beslutsunderlag som möjligt
7) Planerade dialogmöten mellan majoritetsföreträdare och företrädare för den största
oppositionsgruppen:
a) Enligt rutin i våras mellan Martin J (L) och Rosalie S (s)
b) Fortsatta möten med samtliga partier/grupperingar i KF vid behov även efter att
befintlig samarbetsgrupps uppdrag avslutats. När någon part så önskar
8) Eftersträva en kvalitetshöjning vid motivering av
återremisser/minoritetsåterremisser:
a) En tydlig motivation som leder till ett bredare kunskapsunderlag före beslut
b) En hantering av återremisser så att svaret innebär ett bredare kunskapsunderlag inför
beslut
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Håkan föreslog och fick acceptans för att inledningsvis ”gruppera” (S) och (BPT) förslag på
följande vis:
•
•
•
•

Martin Johansen (L) som företrädare för majoriteten och Rosalie Sanyang (S) som
företrädare för den största oppositionsgruppen fortsätter att regelbundet träffas i i
dialog.
Arbetet med att eftersträva en kvalitetshöjning och en ett bättre och mer utvecklat
kunskapsunderlag inför beslut efter återremisser inleds omedelbart.
Arbete med att utveckla formella rutiner för hur den största oppositionsgruppen kan
ges möjlighet till inflytande i beredning av ärenden inför nämnds- och styrelsebeslut
inleds omedelbart.
Arbete med att se över budgetprocessen i syfte att vid behov öka transparensen och
delaktighet för samtliga partier inleds omedelbart.

Avseende de åtgärder som (S) och (BPT) föreslår under nedanstående rubriker föreslogs att
Martin Johansen och Rosalie Sanyang påbörjar interna överläggningar i syfte att diskutera
möjliga lösningar.
•
•
•
•

För en bättre proportionalitet i förhållande till mandatfördelning i KF gällande
fastavlönade politiker.
För en bättre proportionalitet i förhållande till mandatfördelning i KF gällande icke
fastavlönade politiker.
Upphäva beslut om ständig ajournering av (SD) till KSAU
Adjungera ledamot (s) till lämpliga forum

Därutöver diskuterades möjligheten att öka frekvensen/antalet sammanträden i KSAU och
låta vartannat möte bli ett informationsmöte och vartannat ett beslutsmöte. Något förslag till
beslut togs inte, men frågan väckte intresse.
Mötet avslutades med att gruppen beslutade att gå vidare med (S) och (BPT) förslag enligt
den hantering som Håkan föreslagit. Till nästa möte ska samtliga deltagare fundera över och
komma med förslag på hur gruppledarträffarna kan utvecklas och förbättras.
5. Arbetsmöte 2020-10-08 kl 09.00 – 10.30 i Räddningstjänsten lokaler
(Skärhamn)
I mötet deltog:
Björn Möller (BpT)
Robert Mattsson (C)
Martin Johansen (L)
Rosalie Sanyang (S)
Martin Johansson (SD)
Tuula Visala Karlsson (V)
Rikard Larsson (S) deltog ca 30 min
Frånvarande:
Lars Carlsson (M)
Martina Gullbrandsson (KD)
Tanja Siladji Dahne (MP)
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Mötet inleddes med samtal om omständigheter kring beslutet att skilja kommunchefen från
uppdraget. Utöver att några frågetecken kunde rätas ut konstaterade gruppen att beslutet inte
påverkar gruppens fortsatta arbete.
Därefter övergick vi till Martins och Rosalies överläggningsuppdrag.
(S) villkorar fortsatt arbete med att förutsättningarna för oppositionsråd Martin Johanssons
(SD) arbete måste ändras i enlighet med (S) och (BPT) förslag, det vill säga
•
•
•

Namnändring från ”oppositionsråd” till ”minoritetsråd”
Arvoderingen minskas från 80 % till 50 %
Adjungering till KSAU ska upphöra

Namnändring
Om ytterligare ett kommunalrådsuppdrag ska inrättas under mandatperioden kan det vara
rimligt att man samtidigt ser över hur det ska benämnas. Här säger Kommunallagen att
Den som inom kommunen eller regionen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, regionråd,
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.
Arvodering och adjungering
Demokratin vilar bland annat på att gemensamma spelregler i förväg är kända, väl förankrade
och att de respekteras av alla. Möjligheten att under en löpande mandatperiod öppna för att
förändra förutsättningarna för till exempel ett oppositionsråd att fullgöra sitt uppdrag bör
därför hanteras med stor försiktighet.
Om man öppnar för att majoriteten under en löpande mandatperiod kan förändra ett
kommunalråds förutsättningar finns det en uppenbar risk för att man samtidigt skapar ett
prejudikat. För att undvika framtida osäkerhet kring villkoren för förtroendevaldas arbete är
det därför rimligt att iaktta stor försiktighet med att under pågående mandatperiod justera
dessa förutsättningar. I alla händelser bör ett sådant beslut föregås av en juridisk granskning.
Mot denna bakgrund betraktar majoriteten förslaget från (S) och (BpT) att under
mandatperioden förändra det nuvarande oppositionsrådets villkor som mindre realistiskt.
Som en följd av detta meddelade (S) att man därmed inte längre kommer att medverka i
gruppens arbete.
Martin och Rosalie fick i uppdrag att tillsamman formulera ett underlag för att kommunicera
den uppkomna situationen till de utanför gruppen som behöver veta och förstå varför (S)
väljer att lämna arbetet.
Därefter hade gruppen en kort diskussion om uppdraget att utveckla gruppledarträffarna.
Mötet avslutades med att gruppen beslutade avvakta med kommande möten tills vidare.
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6. Arbetsmöte 2020-12-18 kl 09.00 – 10.30, på Teams
I mötet deltog:
Lars Carlsson (M)
Martin Johansen (L)
Martina Gullbrandsson (KD)

Robert Mattsson (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Tuula Visala Karlsson (V)

Frånvarande:
Björn Möller (BpT), Martin Johansson (SD), Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S)
Delrapport
Håkan redogjorde för några mindre, redaktionella förändringar som gjorts i rapporten sedan
första utskicket (2020-11-03). Gruppen påpekar att ”Roadmap - klimatgruppen hösten 2020”
(se bilaga) ska förtydligas med att på mötet 2020-09-11 föreslogs att processen med att inrätta
en kommunalrådstjänst för (S) bör inledas så snart som möjligt.
Delrapporten kommer att överlämnas till KSAU under januari 2020, med förslag att gruppen
fortsatt kan kallas till arbetsmöte när frågor som berör gruppens uppdrag behöver diskuteras.
Remitterad fråga om adjungering av (V) till BUN och KS
Den politiska klimatgruppen ska på uppdrag av KS arbeta för att förbättra det politiska
klimatet. Ett av gruppens viktigaste fokus är därför att arbeta för att dels utveckla former och
forum för formella och informella dialoger, dels möjliggöra för samtliga partier att få insyn i
och kunskap om nämnders och styrelsers arbete.
Mot den bakgrunden menar gruppen att (V) begäran är rimlig och bör tillmötesgås. Samtidigt
konstateras att flera partier är i en situation där förtroendevalda har lämnat partisamarbetet i
kommunen och samtidigt valt att sitta kvar på sin förtroendepost. Det kan därför komma att
bli aktuellt för fler partier att komma med en motsvarande begäran, för att säkra upp
möjligheterna till insyn i nämnders och styrelsers arbete.
Teoretiskt (!) finns därför en risk för att några nämnder eller styrelser över tid skulle få många
adjungerade deltagare. Gruppen menar dock att ambitionen att erbjuda insyn och delaktighet
måste vara överordnad en sådan risk, givet behovet av att utveckla och normalisera det
politiska samarbetsklimatet på Tjörn.
Men – samtidigt är det viktigt att säkerställa att ett partis begäran om adjungering till nämnd
eller styrelse hanteras på ett förutsägbart och rättssäkert sätt. En väl förankrad rutin som kan
beslutas av KS bör därför utformas, innan formellt beslut tas om (V) begäran.
På uppdrag av KS-O ska därför ett förslag på en rutin utarbetas av Johan Nilsson, Hans
Blomqvist och Håkan Ahlström. Rutinen ska kunna presenteras för KSAU vid sammanträdet
2021-01-28.
Nästa möte
Mötet avslutades med att uppdra åt Johan Nilsson och Håkan Ahlström att lämna förslag på
tid för ett nytt möte i början av februari 2021.
GÖTEBORG 2021-01-11
Håkan Ahlström
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Spelregler för gruppens arbete
•

vi är vaksamma på och hjälper varandra att se och undvika härskartekniker

•

vi pratar med och inte om varandra

•

var och en tar personligt ansvar för att vi hela tiden arbetar konstruktivt och
framåtsyftande

•

all information som berör gruppens arbete ska alltid delas samtidigt med alla
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§51

Begäran från Vänsterpartiet att få möjlighet att bli
adjungderad i barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen
2020/284
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
2. Remissvaret ska vara kommunkansliet tillhanda senast 23
mars 2021.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en begäran om att få adjungera i
kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Detta då
partiet anser sig vara helt utan insyn i dessa nämnders arbete.
Vänsterpartiet har föreslagit att Jeanette Lagervall ska ges
närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden och att Alma
Sibrian ska ges närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträden.
Fullmäktige har enligt kommunallagen rätt att besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd
ska få närvara vid nämndens sammanträden och delta i
överläggningar, men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att
den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att
remittera ärendet till gruppen för politiskt klimat (Klimatgruppen)
för att inhämta gruppens inställning i frågan (2020-11-12, § 246).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-02-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Klimatgruppen har i rapport 2021-01-11 ställt sig positiv till
Vänsterpartiets begäran och därvid föreslagit att förvaltningen ska
ta fram förslag till rutin för adjungering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har emellertid beslutat att
avvakta med att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
adjungering (2021-01-28, § 20). Någon rutin har därför inte
arbetats fram.
Förvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder
mot att bevilja Vänsterpartiets begäran om närvarorätt. Ärendet är
emellertid av sådan karaktär att förvaltningen inte kan ta ställning
till vad som bedöms vara lämpligt i förevarande fall.
Vänsterpartiets begäran föreslås slutligt behandlas av
kommunfullmäktige men i ett första skede föreslås arbetsutskottet
remittera frågan till barn- och utbildningsnämnden för
inhämtande av synpunkter.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12, § 246
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28, § 20
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-17
Begäran från Vänsterpartiet, bilaga 1
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Adjungera Jeanette Lagerwall (V) att närvara vid
kommunstyrelsens sammanträden under tidsperioden majdecember
2021.
2. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte i
beslut.
3. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i protokollet och
innehållet skall anmälas innan sammanträdet är avslutat.
4. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden som
behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller sekretessbelagda
ärenden.
5. Adjungera Alma Sibrian (V) att närvara vid Barn- och utbildningsnämndens
sammanträden under tidsperioden maj december 2021.
6. Den adjungerade har rätt att deltaga i överläggningar men inte i
beslut.
7. Den adjungerade har rätt att få sin åsikt antecknad i protokollet och
innehållet skall anmälas innan sammanträdet är avslutat.
8. Adjungeringen innefattar inte en rätt att närvara vid ärenden som
behandlar myndighetsutövning mot enskilda eller sekretessbelagda
ärenden.
9. Frågan om eventuell ersättning remitteras till arvodesberedningen för förslag till beslut.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-15

Dnr 2021/118-101

Kommunstyrelsen

Johan Nilsson
Kommunsekreterare
0304-60 10 27
johan.nilsson@tjorn.se

Kommunfullmäktige

Redovisning av ej färdigberedda motioner april
2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall två gånger varje år få redovisat de motioner
som inte har beretts färdigt.
2018: En motion har ännu inte beretts färdigt. Motionen har
återremitterats vid flertalet tillfällen.
2019: Fyra motioner har ännu inte beretts färdigt. Samtliga har
återremitterats vid ett eller flera tillfällen.
2020: Tre motioner har ännu inte beretts färdigt. Samtliga har handlagts
av förvaltningen och ska behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i
april.
2021: 10 motioner har ännu inte beretts färdigt. Två har efter återremiss
handlagts på nytt av förvaltningen och behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott i april. För resterande inväntas remissvar för sju av åtta
motioner, den sista ska behandlas av arbetsutskottet i maj.
En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i april
2021 följer:

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Motion angående fritidskort för skolungdomar

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2018/37-539.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).

Anmäldes:

2018-01-25.

Status:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen
återremittera motionen. 2020-09-07 med hänvisning till att
subventionerade kostnader skulle utredas. 2020-12-10 med
hänvisning till att: 1) förvaltningen fick i uppdrag att ta
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Dnr 2021/118-101

fram förslag på införande av ungdomskort 2021. 2) ärendet
skulle remitteras till nämnder och bolag för att se om de kan
bidra med finansiering. 3) förvaltningen skulle se över
förutsättningar för att införa seniorkort med egenavgifter
Kommunkansliet inväntar nu remissvar från
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, samt bolagen.
Motion avseende åtgärd mot vattenbrist
Dnr:

2019/220-432.

Anmäldes:

2019-05-16.

Motionär:

Socialdemokraternas ledamöter.

Status:

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2020-01-23
för närmare utredning av avsaltningslösningar.

Motion om fritidskort för ungdomar
Dnr:

2019/360-539.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Alma Sibrian (V).

Status:

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid två tillfällen
återremittera motionen. 2020-09-07 med hänvisning till att
subventionerade kostnader skulle utredas. 2020-12-10 med
hänvisning till att: 1) förvaltningen fick i uppdrag att ta
fram förslag på införande av ungdomskort 2021. 2) ärendet
skulle remitteras till nämnder och bolag för att se om de kan
bidra med finansiering. 3) förvaltningen skulle se över
förutsättningar för att införa seniorkort med egenavgifter
Kommunkansliet inväntar nu remissvar från
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, samt bolagen.

Motion om att främja återbruk genom ”Returvaruhus” på Tjörn

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2019/361-456.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Motionen remitterade till samhällsbyggnadsnämnden som i
sin tur 2020-06-10 föreslog att den skulle remitteras till
socialnämnden. Även Tjörns Bostads AB fick i detta skede
ärendet på remiss. Efter inkomna remissvar behandlades
motionen av kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25
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Dnr 2021/118-101

där man beslutade att remittera ärendet till socialnämnden
för att belysa om ett Returvaruhus kan bedrivas i form av
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i annan
samverkansform.
Motion om energioptimering inom byggnation.
Dnr:

2019/393-225.

Anmäldes:

2019-11-14.

Motionär:

Rikard Larsson (S).

Status:

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 att återremittera
ärendet.

Motion om insektshotell.
Dnr:

2020/210-334.

Anmäldes:

2020-08-27.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).

Status:

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som
i sin tur 2020-09-16 föreslog att ärendet skulle remitteras
till kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt Tjörns Bostads AB. Det sista
remissvaret inkom 2021-03-18 och ärendet lyfts till
kommunstyrelsens arbetsutskott i april för behandling.

Motion om serviceavgift för processvattenhantering.
Dnr:

2020/283-356.

Anmäldes:

2020-11-26.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP).

Status:

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som
inkom med svar 2021-03-17. Ärendet ska behandlas av
kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

Motion om kameraövervakning.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2020/325-119.

Anmäldes:

2020-11-26.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD) mfl.

Status:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-28 att
återremittera ärendet för utredning av de juridiska
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Dnr 2021/118-101

förutsättningarna förenat med förvaltningens förslag. I
samband med det remitterades även motionen till Tjörns
Bostads AB som behandlade ärendet 2021-03-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla ärendet på
nytt i april.
Motion om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng.
Dnr:

2020/343-319.

Anmäldes:

2021-01-28.

Motionär:

Gert Kjellberg (TP).

Status:

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden
som i dagsläget ej behandlat ärendet.

Motion om inrättande av kommunövergripande avdelning för social
hållbarhet.
Dnr:

2021/7-001.

Anmäldes:

2021-01-28.

Motionär:

Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S).

Status:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med
utredningen kopplat till Agenda 2030. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ska på nytt behandla ärendet i april.

Motion om langebockar.
Dnr:

2021/44-872.

Anmäldes:

2021-02-25.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).

Status:

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden
som i dagsläget ej behandlat ärendet.

Motion om förebyggande utbildning för hela samhället om ohälsosamma
levnadsvanor.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2021/45-773.

Anmäldes:

2021-02-25.

Motionär:

Christy Whiddon (S).

Status:

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden
som i dagsläget ej behandlat motionen.
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Motion om Agenda 2030 organisation.
Dnr:

2021/46-410.

Anmäldes:

2021-02-25.

Motionär:

Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP).

Status:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att
återremittera ärendet i avvaktan på rapporten kopplat till
Agenda 2030. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska på nytt
behandla ärendet i april.

Motion om Klimatet 2030.
Dnr:

2021/48-410.

Anmäldes:

2021-02-25.

Motionär:

Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP).

Status:

Med hänvisning till att arbetsutskottet återremitterat andra
motioner på detta tema har förvaltningen valt att avvakta
rapporten/utredningen kopplat till Agenda 2030. Då
rapporten nyligen färdigställts lyfts ärendet för politisk
behandling i maj.

Motion om kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar.
Dnr:

2021/60-321.

Anmäldes:

2021-03-25.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).

Status:

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden.

Motion om gratis mensskydd.
Dnr:

2021/61-026.

Anmäldes:

2021-03-25.

Motionär:

Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP).

Status:

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Motion om förskolebuss.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2021/62-291.

Anmäldes:

2021-03-25.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).
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Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Motion om språkverifiering inför anställning inom äldreomsorgen.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Dnr:

2021/74-029.

Anmäldes:

2021-03-25.

Motionär:

Martin Johansson (-) fd (SD).

Status:

Motionen har remitterats till socialnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§70

Upphävande och översyn av styrdokument
2021/75
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera redovisningen av gällande styrdokument, samt
2. Upphäva:
Kvalitetspolicy, KF 2007-04-12, § 46
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan, KF 2000-09-04,
§ 102
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun, KF 2010-06-17,
§ 81
Policy vid hot mot förtroendevalda, KF 2009-02-19, § 10
Barnkonventionen
Förvaltningen bedömer att beslutet om upphävande av
styrdokument, i den mån de berör barn, inte innebär någon
påverkan på barn då samma skydd för barns rättigheter finns i
andra författningar.
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över
gällande styrdokument. Några styrdokument har av olika
anledningar bedömts som obsoleta och föreslås därför att de
upphävs.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 65
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-15
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) och Rikard Larsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§65

Upphävande och översyn av styrdokument
2021/75
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Notera redovisningen av gällande styrdokument, samt
2. Upphäva:
Kvalitetspolicy, KF 2007-04-12, § 46
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan, KF 2000-09-04, §
102
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun, KF 2010-06-17,
§ 81
Policy vid hot mot förtroendevalda, KF 2009-02-19, § 10
Barnkonventionen
Förvaltningen bedömer att beslutet om upphävande av
styrdokument, i den mån de berör barn, inte innebär någon
påverkan på barn då samma skydd för barns rättigheter finns i
andra författningar.
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över
gällande styrdokument. Några styrdokument har av olika
anledningar bedömts som obsoleta och föreslås därför att de
upphävs.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-15
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Möller (-) fd (M), Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S) föreslår
att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-15

Dnr 2021/75-003

Kommunstyrelsen

Torbjörn Hall
Kommunsekreterare
0304-60 10 20
torbjorn.hall@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Upphävande och översyn av styrdokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. notera redovisningen av gällande styrdokument, samt
2. upphäva
Kvalitetspolicy, KF 2007-04-12, § 46
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan, KF 2000-09-04, § 102
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun, KF 2010-06-17, § 81
Policy vid hot mot förtroendevalda, KF 2009-02-19, § 10
Sammanfattning
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över
gällande styrdokument. Några styrdokument har av olika anledningar
bedömts som obsoleta och föreslås därför att de upphävs.
Bilagor
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021
Ärendet
Allmänt
Enligt kommunens regler för hantering av styrdokument ska
dokumentens status följas upp. Förvaltningen har genomfört
inventering, aktualitetsprövning och sammanställt rapport över
gällande styrdokument. Följande styrdokument har av olika
anledningar bedömts som obsoleta och föreslås därför att de upphävs.
Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicyn antogs av kommunfullmäktige år 2007 och är ett
övergripande dokument om avsikter och inriktning på kommunens
kvalitetsarbete. Det innehåller referenser till ”kvalitetsstyrmedel” som
inte längre används eller som hanteras annorlunda idag. T ex finns
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn
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Dnr 2021/75-003

koppling mot balanserad styrning samt instruktioner kring hur
kommunen ska hantera synpunkter. Den nya styrmodellen är inte
kopplad till balanserad styrning och kommunen har andra regelverk
kopplade till Fråga och tyck.
Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan
Kommunfullmäktige beslutade år 2000 att barnchecklistan ska vara
underlag vid alla beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder och bolag. I samband med beslut om budget för år 2014
beslutades att ”Barnkonventionen ska genom barn- och
ungdomsplanen genomsyra all verksamhet”. Sedan år 2020 är Förenta
nationernas konvention om barnets rättigheter inkorporerad i svensk
rätt genom lag. Därmed föreligger inte längre behov av Tjörns
kommuns barnchecklista som utgår från konventionen. Ett
upphävande av användning av barnchecklistan innebär inte på något
sätt att ett försämrat skydd för barns rättigheter då dessa nu enligt
svensk rätt ska beaktas i besluten. Utvecklingsarbete och
kunskapsförhöjande insatser pågår inom organisationen.
Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun
År 2010 beslutades om en handlingsplan för den dåvarande
demokratiberedningen att arbeta efter. Då demokratiberedningen inte
längre existerar är dess handlingsplan att betrakta som obsolet.
Policy vid hot mot förtroendevalda
Policy vid hot mot förtroendevalda antogs av kommunfullmäktige år 2009.
Vid antagandet av nya styrdokument, Vem gör vad – Hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda från år 2019, inom samma område fyller
inte policyn någon funktion.
Barnperspektivet
Förvaltningen bedömer att beslutet om upphävande av styrdokument, i
den mån de berör barn, inte innebär någon påverkan på barn då samma
skydd för barns rättigheter finns i andra författningar.
Konsekvens
Beslutet saknar ekonomisk konsekvens.
Evike Sandor
Tf kommunchef
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Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet
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Gällande styrdokument

1.1

Bolagsordning, ägardirektiv och stadgar

Dokument

Ägare

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Kommunfullmäktige

Sida 5 (22)
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021
330

Beslut och Dnr
TFAB 2016-04-14, § 9
KF 2016-02-25, § 27 (KS 2015/335)
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2011-09-22, § 119
KF 2011-02-24, § 23
TBAB 2014-04-24, § 15
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2011-09-22, § 119
KF 2011-02-24, § 23
THAB 2014-04-24, § 15
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2012-01-26, § 20
KF 2017-02-23, § 40 (KS 2016/638)
TMÅAB 2016-04-14, § 9
KF 2016-02-25, § 27 (KS 2015/335)
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2011-09-22, § 119
KF 2011-02-24, § 23

Giltig t.o.m.

Tillsvidare

Tillsvidare
Tillsvidare

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Bolagsordning SOLTAK AB

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Tjörns Måltids AB

Kommunfullmäktige

KF 2019-11-14, § 260 (KS 2019/308)
KF 2017-12-14, § 203 (KS 2017/681)
KF 2014-02-13, § 29
KF 2013-05-16, § 112
KF 2012-06-14, § 128
TKFAB 2016-04-14, § 9
KF 2016-02-25, § 27 (KS 2015/335)
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2011-09-22, § 119
KF 2009-04-16, § 45
TBAB 2014-04-24, § 15
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2011-09-22, § 119
KF 2009-04-16, § 45
THAB 2014-04-24, § 15
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2012-02-23, § 51
TMÅAB 2016-04-14, § 9
KF 2016-02-25, § 27 (KS 2015/335)
KF 2014-01-30, § 4 (KK 2013/357)
KF 2012-02-23, § 50
KF 2009-04-16, § 45

Ägardirektiv SOLTAK AB

Kommunfullmäktige

KF 2019-11-14, § 261 (KS 2019/309)
KF 2017-12-14, § 205 (KS 2017/681)
KF 2013-05-16, § 112

Tillsvidare

Stadgar insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet

Kommunfullmäktige

KF 1996-06-27, § 123

Tillsvidare

Sida 6 (22)
Sammanställning styrdokument i Tjörns kommun 2021
331

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare
Tillsvidare

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Stadgar Sjöfartens utbildningsinstitut

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Stadgar Tjörns Ishall

Kommunfullmäktige

Stadgar Hjälteby samlingslokal

Kommunfullmäktige

KF 1998-05-28, § 63
KF 2002-06-17, § 95
KF 1983-02-10, § 19
KF 1979-06-20, § 113
KF 1978-02-16, § 3

Stadgar Säbygården

Kommunfullmäktige

KF 1976-11-25, § 97

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Giltig t.o.m.

Barn och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut och Dnr
BUN 2020-04-23, § 46 (BUN 2020/92)
BUN 2020-02-27, § 23 (BUN 2019/292)

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämnden

Tillsvidare

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämndens delegationsordning

Socialnämnden

KFN 2020-02-03, § 12
SBN 2020-01-22, § 31 (SB 2020/5)
SBN 2019-01-09, § 5 (SB 2019/1)
SN 2020-11-25, § § 273
SN 2018-06-13, § 143

Kommunstyrelsens delegationsordning
Förvaltningschefens vidaredelegationer

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2020-09-03, § 179 (KS 2020/60)
Förvaltningschef 2020-02-04, § 1 (SB
2020/18)

Tillsvidare
Tillsvidare

1.2

Tillsvidare
Tillsvidare

Delegationsordningar
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Tillsvidare

Tillsvidare
Tillsvidare

1.3

Planer

Dokument

Ägare

Barn- och ungdomsplan

Kommunfullmäktige

Dokumenthanterings-plan Barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2020 BUN

Barn- och utbildningsnämnden

Handlingsplan vid frånvaro

Beslut och Dnr
KF 2016-03-23, § 50 (KS 2015/82)
KF 2012-11-22, § 207
KS 2018-09-06, § 137 (KS 2018/357)
BOU 2002-06-15, § 43
BUN 2020-02-27, § 21 (BUN 2020/4)
BUN 2019-05-23, § 53 (BUN 2019/86)

Giltig t.o.m.
2023
Tillsvidare
2020

Reviderad 160204
BOU§43/130523
Medverkan tagen i SN§116/130619

Tillsvidare
Tillsvidare

Konkurrensplan för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

KS 2019-01-10, § 8 (KS 2018/518)

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsen

KS 2020-04-02, § 100 (2020/32)

2020

Biblioteksplan 2019-2022
Handlingsplan för samordnad och stärkt barn och ungdomskultur i Tjörns
kommun

Kommunfullmäktige

KF 2018-12-13, § 200 (KS 2018/474)
KS 2016-05-04, § 125 (KS 2015/570)
KFN 2010-06-14, § 49

2022

Handlingsplan för friluftsliv i Tjörns Kommun 2017-2021

Kommunfullmäktige

2021

Kulturplan 2018-2020 Tjörns kommun

Kultur- och fritidsnämnden

KF 2017-12-14, § 212 (KS 2016/635)
KFN 2018-04-23, § 40 (KFN 2018/21)
KFN 2014-06-09, § 36

Kommunstyrelsen

KS 2019-05-02, § 97 (KS 2017/169)

2020

Kultur- och fritidsnämnden

2020

2020

Kommunikationsplan
Redaktionell plan för kommunannonsering
Redaktionell plan för hushållstidning
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2019-2020
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Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

KS 2019-01-10, § 6 (KS 2018/486)
KS 2018-09-06, § 137 (KS 2018/357)
KS 2017-11-02, § 177 (KS 2016/602)

Tillsvidare

Handlingsplan för demokratiutveckling i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2010-06-17, § 81 (KK 2010/104)

Tillsvidare

Äldreplan 2008

Kommunfullmäktige

KF 2008-09-11, § 115 (KK 2008/83)

Tillsvidare

Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd 2019-2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Kontrollplan och behovsutredning för livsmedel 2019-2021

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2019-02-13, § 62
SBN 2019-03-13, § 77 (2019/0355
Miljöreda)

Handlingsplan vid kränkande särbehandling

Kommunfullmäktige

KF 2002-11-18, § 138 (KK 2002/53)

Tillsvidare

Handlingsplan för rehabilitering

Kommunfullmäktige

KF 2002-11-18, § 135 (KK 2002/050)

Tillsvidare

Stresshantering- handlingsplan för Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2002-11-18, § 139 (KK 2002/054)

Tillsvidare

Kompetensförsörjnings-plan

Kommunstyrelsen

KS 2017-06-01, § 115 (KS 2016/523)

Översiktsplan 2013

Kommunfullmäktige

KF 2013-05-16, § 110

Tillsvidare

Plan för intern kontroll för Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för
samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2019-01-09, § 7 (SB 2019/3)

Tillsvidare

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2019-01-09, § 8 (SB 2019/4)

Tillsvidare

Internkontroll för socialnämnden

Socialnämnden

SN 2011-03-23, § 99

Tillsvidare
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2021
2021

2025

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr
KS 2018-09-06, § 137 (KS 2018/357)
SN 2011-08-24, § 203

Giltig t.o.m.

Dokumenthanterings-plan med arkivbeskrivning, Socialnämnden

Socialnämnden

Pandemiplan

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

OB 2020-02-27
KF 2019-09-19, § 216 (KS 2019/280)
KS 2016-01-14, § 11 (KS 2015/459)
KF 2016-03-23, § 50 (KS 2015/82)
KF 2010-04-15, § 44

Ledningsplan Krisberedskap

Kommunstyrelsen

Handlingsplan för vattensäker kommun
VA-plan för 2005-2025

Kommunfullmäktige

KF 2006-12-14, § 147 (KK 2006/143)

Beredskapsplan för VA- och avfallsverksamheten

Kommunfullmäktige

KF 2000-10-02, § 128 (KK 2000/149)

Tillsvidare

Central Barn och elevhälsoplan

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2018-06-20, § 82

Tillsvidare

Nödvattenplan för Tjörns kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2020-05-20, § 152 (SB 2020/15)

Tillsvidare

Utbildnings- och övningsplan 2019-2023
Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck 2019-2022

Förvaltning
Kommunchef(?)

Kommunchef 2020-01-22
Kommunledningsgrupp (Kommunchef?)
2020-06-11(?)

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Policy för lägerskola och skolresa/klassresa

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2009-10-16, § 73

Tillsvidare

Finanspolicy

Kommunfullmäktige

KF 2010-03-11, § 26

Tillsvidare

Policy för investeringshantering i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2017-01-26, § 26 (KS 2016/332)

Tillsvidare

Policy för attest

Kommunfullmäktige

KF 2017-10-19, § 149 (KS 2017/461)

Tillsvidare

Borgenspolicy

Kommunfullmäktige

KF 2017-09-21, § 127 (KS 2017/2)

Tillsvidare

1.4

Tillsvidare

Tillsvidare
Tillsvidare
2025

2023
2022

Policyer
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Dokument

Ägare

Giltig t.o.m.

Kommunfullmäktige

Beslut och Dnr
KF 2018-11-15, § 181 (KS 2018/65)
KF 2016-05-19, § 106 (KS 2015/238)

Inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun
Fordonspolicy (POLICY - ANSVAR, BRUKANDE & HANTERING AV FORDON
INOM KOMMUNENS VERKSAMHET)

Kommunfullmäktige

KF 2006-12-14, § 148 (KK 2006/224)

Tillsvidare

Policy mot mutor

Kommunfullmäktige

KF 2016-02-25, § 33 (KS 2015/52)

Tillsvidare

Kvalitetspolicy

Kommunfullmäktige

KF 2007-04-12, § 46 (KK 2007/63)

Tillsvidare

Policy för invånardialog

Kommunfullmäktige

KF 2018-03-22, § 48 (KS 2016/266)

Tillsvidare

Bolagspolicy för Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Sjöbodspolicy med riktlinjer för Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2009-04-16, § 45 (KK 2009/55)
KF 2013-12-12, § 257 (KK 2013/108)
KF 2010-04-15, § 45

Personalpolicy

Kommunstyrelsen

Tillsvidare

Arbetsmiljöpolicy

Kommunfullmäktige

KS 1992-09-24, § 150 (KK 1989/310)
KF 2020-02-20, § 43 (KS 2019/73)
KF 2002-11-18, § 137 (KK 2002/052)

Bisysslor

Kommunfullmäktige

KF 2004-12-09, § 129 (KK 2004/102)

Tillsvidare

Mångfaldspolicy Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2004-05-13, § 61 (KK 2004/101)

Tillsvidare

Missbrukspolicy

Kommunfullmäktige

KF 1992-09-24, § 150 (KK 1989/310)

Tillsvidare

Pensionspolicy medarbetare

Kommunfullmäktige

KF 2020-10-15, § 158 (KS 2020/220)

Tillsvidare
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Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Personalpolicy vid konkurrensutsättning

Kommunfullmäktige

KF 2005-06-16, § 79 (KK 2005/108)

Tillsvidare

Policy för konkurrensprövning av verksamheter i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2004-10-14, § 78 (KK 2004/173)

Tillsvidare

Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan för Tjörns kommun
Policy vid omställning och övertalighet i samband med verksamhets
förändringar -anställningstrygghet

Kommunfullmäktige

KF 2004-06-10, § 60 (KK 2004/079)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 1996-04-25, § 87 (KK 1995/349)

Tillsvidare

Policy angående avstånd till hästhållning vid nyetablering

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2008-11-03, § 198

Tillsvidare

Säkerhetspolicy

Kommunfullmäktige

KF 2013-05-02, § 82 (KK 2013/61)

Tillsvidare

Avloppspolicy för Tjörns kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2011-12-14, § 360 (2011/1692)

Tillsvidare

Policy vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden
ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Kommunfullmäktige

KF 2020-05-14, § 82
KF 2013-12-12, § 259
KF 2010-12-09, § 131

Tillsvidare

Tobakspolicy

Kommunfullmäktige

KF 2020-02-20, § 44 (KS 2019/403)

Tillsvidare

Policy för besök i religiösa samlingslokaler

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2020-01-30, § 10 (2020/14)

Tillsvidare

Policy vid hot mot förtroendevalda

Kommunfullmäktige

KF 2009-02-19, § 10

1.5

Program

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

IT-infrastrukturprogram Tjörns kommun 2012

Kommunfullmäktige

KF 2012-04-26, § 69 (KK 2012/53)

Idrottspolitiskt program för Tjörns kommun 2016-2020
Program för uppföljning och insyn av privata utförare för mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktige

KF 2017-03-23, § 58 (KS 2015/776)

2020

Kommunfullmäktige

KF 2020-01-23, § 14 (KS 2016/586)

2022
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Giltig t.o.m.

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Naturvårdsprogram för Tjörns kommun
Strategiskt Bostadsprogram Tjörn 2014-2025 Underlag och behovsanalys
Bostadsförsörjning Tjörn 2014-2025

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2008-11-13, § 145 (KK 2008/185)
KF 2015-03-26, § 60 (KK 2014/88; KS
2014/521; SB 2014/62)

Vårda, bevara och utveckla - Program för Tjörns kulturmiljöer

Kommunfullmäktige

KF 2015-11-12, § 193 (KS 2014/413)

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Barn- och utbildningsnämndens arbetsordning

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2015-02-19, § 18

Tillsvidare

Redovisnings-reglemente

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Tjörns kommun
Mandatperioden 2019 - 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Instruktion för kommunchef

Kommunstyrelsen

KF 1997-03-25, § 66 (KK 1997/24)
KFN 2020-09-14, § 74 (KFN 2020/54)
KFN 2019-02-04, § 5 (KFN 2019/9)
KF 2019-03-21, § 99 (KS 2018/99)
KF 2018-06-14, § 92 (KS 2018/236)
KS 2020-10-01, § 207 (KS 2018/488)
KS 2019-01-10, § 10 (KS 2018/488)

1.6

Giltig t.o.m.

2025

Reglemente och arbetsordning

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsordning

Kommunstyrelsen
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KF 2020-08-27, § 118 (KS 2020/40)
KF 2020-05-14, § 83 (KS 2020/99)
KF 2015-12-10, § 216 (KS 2015/326)
KF 2006-12-14, § 150
KS 2018-11-29, § 198 (KS 2018/485)
KS 2017-05-04, § 96 (KS 2016/584)
KS 2016-11-03, § 223 (KS 2016/477)
KS 2015-01-15, § 16 (KS 2014/406)

Giltig t.o.m.

Tillsvidare
2022
Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Kommunfullmäktige

Beslut och Dnr
KF 2018-03-22, § 49 (KS 2015/3)
KF 2017-01-26, § 27 (KS 2015/3)
KF 2015-01-29, § 5 (KS 2015/3)
KF 2013-06-17, § 142
KF 2011-01-27, § 5

Reglemente för krisledningsnämnd

Tillsvidare

Arkivreglemente

Kommunfullmäktige

KF 2002-02-04, § 9 (KK 2001/273)

Tillsvidare

Reglemente för intern kontroll

Kommunfullmäktige

KF 2005-02-10, § 9 (KK 2004/232)

Tillsvidare

Reglemente för revisorerna i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Reglemente för valnämnden i Tjörns kommun
Reglemente för överförmyndarnämnden Lilla Edet, Orust, Tjörn och
Stenungsund

Kommunfullmäktige

KF 2006-11-09, § 127 (KK 2006/187)
KF 2019-01-24, § 5 (KS 2018/226)
KF 2018-06-14, § 97 (KS 2018/226)
KF 2006-12-14, § 151 (KK 2006/207)

Kommunfullmäktige

KF 2014-06-11, § 109 (KK 2014/121)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2020-12-10, § 222 (KS 2020/103)
KF 2019-03-21, § 95 (KS 2019/91)
KF 2014-12-11, § 235 (KS 2014/421)
KF 2008-10-16, § 131

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2020-12-10, § 222 (KS 2020/103)
KF 2019-03-21, § 96 (KS 2019/90)
KF 2014-12-11, § 234 (KS 2014/420)
KF 2011-02-24, § 24

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2006-09-14, § 82 (KK 2006/169)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2018-12-13, § 198 (KS 2018/238)

Tillsvidare

Reglemente för pensionärsrådet

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor
Normalpensions-reglemente för heltidssysselsatta kommunalt
förtroendevalda
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL 18)
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Giltig t.o.m.

Tillsvidare

Dokument

Ägare

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsordning

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämndens arbetsordning

Socialnämnden

Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Reglemente för socialnämnden

Beslut och Dnr
SBN 2019-04-10, § 103 (SB 2019/67)
SBN 2019-01-09, § 6 (SB 2019/2)

Giltig t.o.m.
Tillsvidare

SN 2015-02-18, § 32 (SN 2015/5)
KF 2020-05-14, § 83 (KS 2020/99)
KF 2020-02-20, § 36 (KS 2019/370)

Tillsvidare

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2020-02-20, § 40 (KS 2019/355)
KF 2020-12-10, § 223 (KS 2020/230)
KF 2020-02-20, § 39 (KS 2019/368)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige

KF 2020-02-20, § 41 (KS 2019/367)

Tillsvidare

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

KF 2020-02-20, § 38 (KS 2019/369)
KF 2020-12-10, § 224 (KS 2020/300)
KF 2020-02-20, § 37 (KS 2019/366)

Reglemente för Rådet för hälsa och social hållbarhet

Kommunfullmäktige

KF 2020-10-15, § 159 (KS 2020/195)

Tillsvidare

Reglemente för rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor

Kommunfullmäktige

KF 2020-12-10, § 222 (KS 2020/103)

Tillsvidare

Ägare

Beslut och Dnr

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2016-05-26, § 44 (BUN 2016/127)
BUN 2015-08-27, § 60
BOU 2011-06-09, § 43
Tillsvidare

1.7

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

Regler/rutiner

Dokument

Regler/Rutiner för skolskjuts i Tjörns kommun
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Giltig t.o.m.

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Regler och information - förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2018-12-20, § 156
BUN 2018-02-15, § 17
BUN 2017-12-21, § 161
BUN 2014-04-16, § 32
BOU 2011-06-09, § 37

Tillsvidare

Regler för hantering av tjänstebilar och bensinkort

Kommunfullmäktige

KF 2002-10-14, § 120

Tillsvidare

Rutin för investeringshantering i Tjörns kommun

Kommunstyrelsen

Tillsvidare

Regler för kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige

KS 2011-03-10, § 57
KF 2016-05-19, § 99 (2015/762)
KF 2014-10-16, § 167

Barns delaktighet och inflytande –barnchecklistan

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Regler för sjöbodsarrende i Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2000-09-04, § 102
KF 2013-12-12, § 257
KF 2010-05-20, § 69

Regler för pedagogiska måltider

Kommunstyrelsen

Tillsvidare

Rutiner för informationssäkerhet

Förvaltning

KS 2008-10-02, § 138
Reviderad 2015-12-22
Kommunchef 2015-06-10

Vem gör vad – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda

Kommunstyrelsen

KS 2019-04-04, § 80 (KS 2016/258)

Tillsvidare
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Giltig t.o.m.

Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare

1.8

Riktlinjer

Dokument
Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg

Ägare

Beslut och Dnr

Riktlinjer för kravhantering

Kommunstyrelsen

KS 2017-10-05, § 158 (KS 2017/455)

Tillsvidare

Riktlinjer och villkor avseende koncernkonto

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Riktlinjer till finanspolicy

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för inköps och upphandlingspolicy

Kommunstyrelsen

KF 2003-12-11, § 155
KS 2013-09-05, § 155
KS 2011-09-08, § 162 (KK 2011/296)
KS 2019-01-10, § 7 (KS 2018/65)
KS 2016-05-04, § 130 (KS 2015/238)

Riktlinjer för attest

Kommunstyrelsen

KS 2017-10-05, § 157 (KS 2017/461)

Tillsvidare

LSS-riktlinjer-tillämpning av lagstiftningen LSS i Tjörns kommun

Socialnämnden

SN 2009-12-16, § 289

Tillsvidare

Riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel
Riktlinjer avseende personer som utsätts/ riskerar utsättas för våld i nära
relation för avdelningen Funktionshinder

Socialnämnden

SN 2005-03-03, § 26

Tillsvidare

Socialnämnden

Tillsvidare

Vägledande riktlinjer för försörjningsstöd
Riktlinjer för mottagande av kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära
relation

Socialnämnden

SN 2012-09-24, § 166
SN 2015-04-15, § 56
SN 2013-03-27, § 57

Socialnämnden

SN 2011-03-23, § 93

Tillsvidare

Kommunikation - Riktlinjer

Förvaltning

Tillsvidare

Grafisk profil

Förvaltning

Riktlinjer för sponsring inom Tjörns kommunkoncern

Kommunstyrelsen

Kommunchef 2011-05-11
Reviderad oktober 2014
Kommunens ledningsgrupp 2009-0616
KS 2017-02-09, § 22 (KS 2016/609)
KS 2014-01-16, § 11
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Giltig t.o.m.

Tillsvidare
Tillsvidare

Tillsvidare

Tillsvidare
2018

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Riktlinjer mot mutor

Kommunstyrelsen

KS 2016-02-11, § 37 (KS 2015/52)

Tillsvidare

Riktlinjer för flaggning

Kommunstyrelsen

KS 2018-05-03, § 78 (KS 2016/407)
KS 2016-11-08, § 222 (KS 2016/407)

Tillsvidare

Riktlinjer för webb-publicering enligt PUL

Kommunstyrelsen

KS 2015-01-15, § 17 (KS 2012/430)

Tillsvidare

Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun

Kommunstyrelsen

KS 2021-01-14, § 10 (KS 2020/224)

Tillsvidare

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Riktlinjer för tilldelning av köplats samt fördelning av bilplatser och
parkeringstillstånd inom Rönnäng
Riktlinjer för tilldelning av köplats samt fördelning av bilplatser och
parkeringstillstånd inom Kyrkesund

Kommunstyrelsen

KS 2017-09-07, § 133 (2015/788)
KF 2017-05-18, § 111
KF 2013-12-12, § 259
KF 2010-12-09, § 131

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2007-05-10, § 58 (KK 2007/96)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2007-05-10, § 57 (KK 2007/97)

Tillsvidare

Riktlinjer för återvinning av asfalt med stenkolstjära i Tjörns kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2005-04-18, § 109

Tillsvidare

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Kommunfullmäktige

Tillsvidare

Medarbetarriktlinjer
Riktlinjer för förenklad hantering av bygglov och fastighetsbildning inom
områden med inaktuella detaljplaner

Förvaltning

KF 2002-11-18, § 136
Kommunens ledningsgrupp 2012-0427 (KK 2012/173)

Kommunfullmäktige

KF 2006-12-14, § 149

Tillsvidare
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Tillsvidare

Dokument
Ägare
Riktlinje för mindre tillbyggnader och komplementbyggnader i anslutning till
en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och samlad bebyggelse
Kommunfullmäktige

KF 2002-03-11, § 36

Tillsvidare

Tjörns kommuns riktlinjer för alkoholservering

Kommunfullmäktige

KF 2013-06-17, § 139

Tillsvidare

Riktlinje för institutionsplaceringar

Socialnämnden

SN 2015-06-17, § 94

Tillsvidare

Riktlinjer för Tjänsteman i Beredskap (TIB)
Riktlinjer för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet för Tjörns
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Kommunstyrelsen

KS 2016-01-14, § 12

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2010-05-20, § 66 (KK 2010/66)

Tillsvidare

Riktlinjer för fettavskiljare

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2013-09-04, § 196

Tillsvidare

Vägledning för biståndshandläggning enligt SoL

Socialnämnden

Tillsvidare

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Socialnämnden

SN 2017-06-21, § 140
SN 2015-06-17, § 93
SN 2013-03-27, § 61
Förvaltningsledningen, 2017-12-11
SN 2014-06-24, § 95

Riktlinjer för vitesföreläggande

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2020-04-23, § 47 (2020/78)

Tillsvidare

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 2020-11-16, § 107 (KFN 2020/84) Tillsvidare

1.9

Beslut och Dnr

Giltig t.o.m.

Tillsvidare

Strategier

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Strategi och riktlinjer för EU-projekt

Kommunstyrelsen

KS 2010-06-03, § 93 (KK 2010/111)

Tillsvidare

IT-strategi för Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 1996-06-27, § 121 (KK 1996/125)

Tillsvidare

Strategi för eSamhälle

Kommunstyrelsen

KS 2011-09-08, § 167 (KK 2011/318)

Tillsvidare
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Dokument

Ägare

Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025

Kommunfullmäktige

Beslut och Dnr
KF 2018-04-19, § 59 (KS 2017/668)
KF 2009-12-10, § 153 (KK 2009/240)

Giltig t.o.m.

Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014-2025

Kommunfullmäktige

KF 2014-06-11, § 113 (KS 2013/438)

Strategi mot våldsbejakande extremism

Kommunfullmäktige

KF 2019-04-17, § 123 (KS 2017/169)

Tillsvidare

Lokala miljömål för Tjörns kommun

Kommunfullmäktige

KF 2014-09-18, § 141 (KK 2013/366)

Tillsvidare

Tjörns kommuns näringslivsstrategi

Kommunfullmäktige

KF 2020-10-15, § 154 (KS 2017/700)

Risk- och sårbarhets-analys

Kommunfullmäktige

KF 2019-09-19, § 217 (KS 2019/281)

Tillsvidare

Strategi för krisberedskap och civilt försvar

Kommunfullmäktige

KF 2019-09-19, § 215 (KS 2019/282)

Tillsvidare

Risk- och sårbarhetsanalys - Sekretessbelagd del

Kommunstyrelsen

KS 2019-10-31, § 198 (KS 2019/279)

Tillsvidare

Digital Strategi 2019-2022

Kommunfullmäktige

KF 2020-01-23, § 15 (KS 2018/56)

2022

Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026

Kommunfullmäktige

KF 2019-10-17, § 242 (KS 2019/215)

2026

Integrationsstrategi 2021-2024

Kommunfullmäktige

KF 2020-12-10, § 225 (KS 2017/746)

2024

Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Taxa för Tjörns kommuns arbete enligt miljöbalken, strålskyddslagen och
lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunfullmäktige

KF 2019-12-12, § 288 (KS 2019/385)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2019-12-12, § 310 (KS 2019/384)

Tillsvidare

2025
2025

2035

1.10 Taxor1

1

Inte komplett lista över alla kommunens taxor. Endast taxor med separat taxedokument sedan år 2019.
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Dokument

Ägare

Beslut och Dnr

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige

KF 2020-11-26, § 202 (KS 2019/431)
KF 2016-04-21, § 91 (KS 2015/284)

Giltig t.o.m.

Tillsvidare

1.11 Övrigt
Dokument

Ägare
Kommunfullmäktige

Beslut och Dnr
KF 2016-11-17, § 202 (KS 2015/728)
KF 2007-04-12, § 50 (KK 2007/20)

Lokal ordningsstadga för Tjörns kommun

Tillsvidare

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Tjörns kommun

Kommunstyrelsen

KS 2016-04-07, § 95 (2015/231)
KF 2013-12-12 § 256
KF 2009-11-01

Tillsvidare

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige

KF 2014-03-27, § 45 (KK 2014/52)

Tillsvidare

Föreskrifter för avfallshantering
ABVA Allmänna bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning

Kommunfullmäktige

KF 2020-11-26, § 200 (KS 2020/149)

Tillsvidare

Kommunfullmäktige

KF 2009-12-10, § 148 (KK 2009/244)

Tillsvidare

Göteborgsregionen minskar avfallet - avfallsplan för 13 kommuner till 2030

Kommunfullmäktige

KF 2020-11-26, § 201 (KS 2020/240)

2030

Ledningssystem inom Elevhälsans medicinska insats EMI 2017-2018

Barn- och utbildningsnämnden

2018

Patientsäkerhets-berättelse för elevhälsans medicinska insats 2019

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2017-03-16, § 23 (BUN 2017/31)
BUN 2020-03-26, § 36 (BUN 2020/54)
BUN 2018-03-15, § 32 (BUN 2018/42)
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Giltig t.o.m.

Dokument
Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)

Ägare

Beslut och Dnr

Kommunstyrelsen

KS 2018-05-31, § 114 (KS 2018/238)

Tillsvidare

Bygglovsbefrielse i detaljplan

Kommunfullmäktige

KF 1997-08-28, § 138 (KK 1997/102)

Tillsvidare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§64

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en säkrare
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan
2020/304
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att en ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse
för barn och unga och deras möjligheter att ta sig till och från
skolan säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) har inkommit
med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta
att ställa medel till förfogande för att genomföra åtgärder för en
förbättrad trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid
övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall. Motionären
föreslår också att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgärder för
förbättrad trafiksituation på dessa platser.
Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss. I
sitt svar föreslår nämnden att åtgärder vid Häggvallsskolan utreds
vidare i samband med dels det förestående arbetet med
implementerandet av trafikstrategin och dels den framtida
utbyggnad som planeras för skolområdet runt Häggvallsskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att trafiksäkerheten
generellt sett är bristfällig vid många av kommunens skolor. Barnoch utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och sårbarhetsanalys
från 2019 lyft detta som ett allvarligt problem och
Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat
att Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att
förbättra trafiksäkerheten vid kommunens skolor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

När det gäller yrkandet om att fullmäktige ska ställa medel till
förfogande hänvisar förvaltningen till det pågående
skolstrukturarbetet och att denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta
för att inte föregå det beslut som kan komma tas kopplat till
Tjörns framtida skolstruktur. Hur man landar i detta ärende
kommer i stor utsträckning påverka vilka åtgärder som behöver
göras i nära anslutning till skolområdet.
Utifrån ovanstående föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen
att motionen ska anses besvarad.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 58
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 39
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205
Kommunstyrelsen 2019-10-31, § 198. Risk- och sårbarhetsanalys
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Tjänsteutlåtande Trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
2021-02-05
Motion från Robert Bull om en säkrare trafiksituation för barn och
vuxna vid Häggvallskolan, 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§58

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en säkrare
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan
2020/304
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att en ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse
för barn och unga och deras möjligheter att ta sig till och från
skolan säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) har inkommit
med en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta
att ställa medel till förfogande för att genomföra åtgärder för en
förbättrad trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid
övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall. Motionären
föreslår också att kommunfullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgärder för
förbättrad trafiksituation på dessa platser.
Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss. I
sitt svar föreslår nämnden att åtgärder vid Häggvallsskolan utreds
vidare i samband med dels det förestående arbetet med
implementerandet av trafikstrategin och dels den framtida
utbyggnad som planeras för skolområdet runt Häggvallsskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att trafiksäkerheten
generellt sett är bristfällig vid många av kommunens skolor. Barnoch utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och sårbarhetsanalys
från 2019 lyft detta som ett allvarligt problem och
Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat
att Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att
förbättra trafiksäkerheten vid kommunens skolor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

När det gäller yrkandet om att fullmäktige ska ställa medel till
förfogande hänvisar förvaltningen till det pågående
skolstrukturarbetet och att denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta
för att inte föregå det beslut som kan komma tas kopplat till
Tjörns framtida skolstruktur. Hur man landar i detta ärende
kommer i stor utsträckning påverka vilka åtgärder som behöver
göras i nära anslutning till skolområdet.
Utifrån ovanstående föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen
att motionen ska anses besvarad.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 39
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205
Kommunstyrelsen 2019-10-31, § 198. Risk- och sårbarhetsanalys
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Beslut samhällsbyggnadsnämnden § 39/2021-02-17
Tjänsteutlåtande Trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
2021-02-05
Motion från Robert Bull om en säkrare trafiksituation för barn och
vuxna vid Häggvallskolan, 2020-11-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/304-512

Kommunstyrelsen

Magdalena Patriksson
Avdelningschef
0304-60 10 32
magdalena.patriksson@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en
säkrare trafiksituation för barn och vuxna vid
Häggvallskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta motionen som besvarad.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) har inkommit med en
motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta att ställa medel
till förfogande för att genomföra åtgärder för en förbättrad
trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid övergången från
gångbanan till Ica Nära i Häggvall. Motionären föreslår också att
kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra åtgärder för förbättrad trafiksituation på dessa platser.
Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden på remiss. I sitt
svar föreslår nämnden att åtgärder vid Häggvallsskolan utreds vidare i
samband med dels det förestående arbetet med implementerandet av
trafikstrategin och dels den framtida utbyggnad som planeras för
skolområdet runt Häggvallsskolan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att trafiksäkerheten generellt
sett är bristfällig vid många av kommunens skolor. Barn- och
utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och sårbarhetsanalys från 2019
lyft detta som ett allvarligt problem och Kommunstyrelsen har i sitt
beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat att Barn- och
utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att förbättra
trafiksäkerheten vid kommunens skolor.
När det gäller yrkandet om att fullmäktige ska ställa medel till
förfogande hänvisar förvaltningen till det pågående skolstrukturarbetet
och att denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta för att inte föregå det
Postadress
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471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
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0304-60 10 00
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kommun@tjorn.se

352

Org.nr.
Bankgiro
Internet

212000-1306
641-9741
www.tjorn.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-16

2 (4)

Dnr 2020/304-512

beslut som kan komma tas kopplat till Tjörns framtida skolstruktur.
Hur man landar i detta ärende kommer i stor utsträckning påverka
vilka åtgärder som behöver göras i nära anslutning till skolområdet.
Utifrån ovanstående föreslår därför kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses besvarad.
Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17 § 39
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205
Kommunstyrelsen 2019-10-31, § 198. Risk- och sårbarhetsanalys
Bilagor
•
•
•

Beslut samhällsbyggnadsnämnden § 39/2021-02-17
Tjänsteutlåtande Trafikenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
2021-02-05
Motion från Robert Bull om en säkrare trafiksituation för barn och
vuxna vid Häggvallskolan, 2020-11-03

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ärendet
Sammanfattning motionens innehåll
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 26 november 2020 med en motion som
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ställa medel till
förfogande för att genomföra åtgärder för en förbättrad trafiksituation
vid Häggvallsskolans infart och vid övergången från gångbanan till Ica
Nära i Häggvall. Motionären yrkar också på att kommunfullmäktige
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra åtgärder för
förbättrad trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid
övergången till gångbanan till Ica Nära i Häggvall.
Sammanfattning remissvar från Samhällsbyggnadsnämnden
Motionen har skickats till samhällsbyggnadsnämnden i remiss och har
hanterats vid samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-02-17.
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Trafikenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att åtgärder
vid Häggvallskolan utreds vidare i samband med dels förestående
arbete med implementerandet av trafikstrategin, men också i samband
med den framtida utbyggnad som planeras för skolområdet runt
Häggvallskolan. En utbyggnad som kommer att generera ytterligare
trafikbelastning kring skolan och dess tillfart.
Höviksnäsvägen (väg 711) har Trafikverket som väghållare vilket
innebär att kommunen inte själva kan besluta om åtgärder på denna
väg. Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som passerar
Höviksnäsvägen i gångstråket mellan Häggvallskolan och Ica Nära
påtalas av kommunen löpande för Trafikverket. Trafikverket har dock
idag inga planer för några åtgärder som ökar trafiksäkerheten längs väg
711.
Kommunen har inga medel avsatta i investeringsbudget för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i denna punkt. Dock finns det
investeringsmedel avsatta kopplat till skolstrukturfrågan som till viss
del rymmer de frågor som lyfts fram i motionen, dvs att skapa en
trafiksäker miljö kring skolområdet i Häggvall.
För att komma vidare i frågan behöver kommunen arbeta fram ett
åtgärdsförslag, för att utifrån detta förslag kunna föra dialog kring
framtida åtgärder med Trafikverket och Västtrafik. För detta krävs att
medel avsätts för utredning av möjliga åtgärder, samt själva åtgärderna.
När, och om, ett sådant arbete startas upp kan trafikenheten samordna
och driva projektet, men arbetet behöver ske i samverkan med barnoch utbildningsförvaltningen, Tjörns bostads AB, Västtrafik, Tjörns
omnibuss, Trafikverket och näringslivet i närheten av Häggvallskolan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med framtagandet av
kommunens trafikstrategi, där trafiksäkerhet och säkra skolvägar har
identifierats som viktiga ämnesområden att arbeta vidare med. När
trafikstrategin har antagits ska arbetet med handlingsplaner ta vid, och
en föreslagen aktivitet är att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen arbeta med fördjupad medborgardialog samt
en genomlysning av skolornas trafiksituation. Med detta som grund ska
sedan lämpliga åtgärdsförslag kunna föreslås och utföras.
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till
trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-04.
Svar från kommunledningskontoret
Trafiksäkerheten vid Häggvallsskolan har diskuterats under många år
och det har framförts många synpunkter.
Generellt så är trafiksäkerheten vid många av kommunens skolor
bristfällig. Barn- och utbildningsförvaltningen har i sin Risk- och
sårbarhetsanalys från 2019 lyft detta som ett allvarligt problem.
Kommunstyrelsen har i sitt beslut från 2019-10-31, § 198, beslutat att
Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta vidare för att förbättra
trafiksäkerheten vid kommunens skolor.
Motionen yrkar även på att kommunfullmäktige ska besluta att ställa
medel till förfogande för att genomföra åtgärder för en förbättrad
trafiksituation vid Häggvallsskolans infart och vid övergången från
gångbanan till Ica Nära i Häggvall. När det gäller detta yrkande
hänvisar förvaltningen till det pågående skolstrukturarbetet och att
denna fråga lyfts in i det arbetet. Detta för att inte föregå det beslut som
kan komma tas kopplat till Tjörns framtida skolstruktur. Hur man
landar i detta ärende kommer i stor utsträckning påverka vilka åtgärder
som behöver göras i nära anslutning till skolområdet.
Barnperspektivet
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit
fram till att en ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse för barn och
unga och deras möjligheter att ta sig till och från skolan säkert, tryggt
och självständigt.
Konsekvens
Åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid Häggvallskolan och
gångstråket till Ica Nära kräver att medel avsätts dels för att ta fram en
trafikutredning/skissunderlag med åtgärdsförslag och dels för att utföra
själva åtgärden.

Evike Sandor
Tf Kommunchef
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Sammanträdesdatum 2021-02-17
Samhällsbyggnadsnämnden

§39

Svar på motion från Robert Bull (V) f.d. (C) om en säkrare
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallskolan
2020/176
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionens intentioner.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning
till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-04.
Barnkonventionen
En ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse för barn och unga och
deras möjligheter att ta sig till skolan säkert, tryggt och självständigt.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 26 november 2020 med en motion som
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ställa medel till
förfogande och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
åtgärder för en förbättrad trafiksituation vid Häggvallskolans infart och
vid övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall.
Trafikenheten föreslår att åtgärder vid Häggvallskolan utreds vidare i
samband med dels förestående arbete med implementerandet av
trafikstrategin, men också i samband med den framtida utbyggnad som
planeras för skolområdet runt Häggvallskolan. En utbyggnad som
kommer att generera ytterligare trafikbelastning kring skolan och dess
tillfart.
Kommunen har idag inga medel avsatta i investeringsbudget för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i denna punkt. För att komma vidare i
frågan behöver kommunen arbeta fram ett åtgärdsförslag, för att
utifrån detta förslag kunna föra dialog kring framtida åtgärder med
Trafikverket och Västtrafik. För detta krävs att medel avsätts för
utredning av möjliga åtgärder, samt själva åtgärderna.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-02-17
Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-05
Motion daterad 2020-11-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Berndtsson (S) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-02-05

Dnr 2020/176-512

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Åsa Runesson
Trafikplanerare
0304-601134
asa.runesson@tjorn.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på motion från Robert Bull (V) fd (C) om en
säkrare trafiksituation för barn och vuxna vid
Häggvallskolan
Förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionens intentioner.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till
trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-04.
Sammanfattning
Vänsterpartiet Tjörn genom Robert Bull (V) fd (C) inkom till
kommunfullmäktigemötet den 26 november 2020 med en motion som
yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ställa medel till
förfogande och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
åtgärder för en förbättrad trafiksituation vid Häggvallskolans infart och
vid övergången från gångbanan till Ica Nära i Häggvall.
Trafikenheten föreslår att åtgärder vid Häggvallskolan utreds vidare i
samband med dels förestående arbete med implementerandet av
trafikstrategin, men också i samband med den framtida utbyggnad som
planeras för skolområdet runt Häggvallskolan. En utbyggnad som
kommer att generera ytterligare trafikbelastning kring skolan och dess
tillfart.
Kommunen har idag inga medel avsatta i investeringsbudget för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i denna punkt. För att komma vidare i
frågan behöver kommunen arbeta fram ett åtgärdsförslag, för att
utifrån detta förslag kunna föra dialog kring framtida åtgärder med
Trafikverket och Västtrafik. För detta krävs att medel avsätts för
utredning av möjliga åtgärder, samt själva åtgärderna.

Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-11-26, § 205
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ärendet
Trafikenheten föreslår att åtgärder vid Häggvallskolan utreds vidare i
samband med dels förestående arbete med implementerandet av
trafikstrategin, men också i samband med den framtida utbyggnad som
planeras för skolområdet runt Häggvallskolan. En utbyggnad som
kommer att generera ytterligare trafikbelastning kring skolan och dess
tillfart.
Höviksnäsvägen (väg 711) har Trafikverket som väghållare vilket
innebär att kommunen inte själva kan besluta om åtgärder på denna
väg. Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som passerar
Höviksnäsvägen i gångstråket mellan Häggvallskolan och Ica Nära
påtalas av kommunen löpande för Trafikverket, som idag inte planerar
för några åtgärder som ökar trafiksäkerheten längs väg 711.
Kommunen har idag inga medel avsatta i investeringsbudget för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i denna punkt. För att komma vidare i
frågan behöver kommunen arbeta fram ett åtgärdsförslag, för att
utifrån detta förslag kunna föra dialog kring framtida åtgärder med
Trafikverket och Västtrafik. För detta krävs att medel avsätts för
utredning av möjliga åtgärder, samt själva åtgärderna.
När ett sådant arbete startas upp kan trafikenheten samordna och driva
projektet, men arbetet behöver ske i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen, Tjörns bostads AB, Västtrafik, Tjörns
omnibuss, Trafikverket och näringslivet i närheten av Häggvallskolan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med framtagandet av
kommunens trafikstrategi, där trafiksäkerhet och säkra skolvägar har
identifierats som viktiga ämnesområden att arbeta vidare med. När
trafikstrategin har antagits ska arbetet med handlingsplaner ta vid, och
en föreslagen aktivitet är att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen arbeta med fördjupad medborgardialog samt
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en genomlysning av skolornas trafiksituation. Men detta som grund ska
sedan lämpliga åtgärdsförslag kunna föreslås och utföras.
Barnperspektivet
En ökad trafiksäkerhet har positiv betydelse för barn och unga och
deras möjligheter att ta sig till skolan säkert, tryggt och självständigt.
Konsekvens
Åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid Häggvallskolan och
gångstråket till Ica Nära kräver att medel avsätts dels för att ta fram en
trafikutredning/skissunderlag med åtgärdsförslag, och för att utföra
själva åtgärden.
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-11-26
Kommunfullmäktige

§205

Anmälan av motion från Robert Bull (V) fd (C) om en
säkrare trafiksituation för barn och vuxna vid
Häggvallskolan
2020/304
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Robert Bull (V) fd (C) har lämnat in en motion om en säkrare
trafiksituation för barn och vuxna vid Häggvallsskolan, med följande
yrkande:
”Att kommunfullmäktige ställer medel till förfogande och för att kunna
genomföra åtgärder för en förbättrar trafiksituation vid
Häggvallskolans infart och vid övergången från gångbanan till Ica
Nära, Häggvall.
Att kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomföra åtgärder för en förbättrad trafiksituation vid
Häggvallskolans infart och vid övergången från gångbanan till Ica
Nära, Häggvall.”
Beslutsunderlag
Motion den 3 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

§65

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av
hyresrätter
2020/209
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionens första och sista att-satser:
-

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.

-

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av
hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett
projekt med byggande i egen regi.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1)
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med
byggande i egen regi.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.
Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-04-08
Kommunstyrelsen

förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha
20 000 innevånare 2035 inte kan utföras.
Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.
Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 60
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 49
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-04
Motion 2020-08-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP)
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag.
Nej-röst för Bo Bertelsens (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
7 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg
(TP), Cyril Esbjörnsson (C).
4 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom
(C), Martin Johansson (-) fd (SD).
Magne Hallbergs (KD) med fleras förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§60

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av
hyresrätter
2020/209
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första
och sista att-satser:
-

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.

-

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av
hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett
projekt med byggande i egen regi.

Barnkonventionen
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för
eller på annat sätt berör barn.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1)
kommunen ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av
andra upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet
av hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp
riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter ska gå till och med
hjälp av Tjörns Bostads AB (TBAB) inleda ett projekt med
byggande i egen regi.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken
upplåtelseform som eftersträvas i kommunala exploateringar. En
avsättning av mark för hyresrätter riskerar att begränsa
kommunstyrelsens möjligheter att välja det bästa alternativet i det
enskilda fallet och bedöms därför inte som lämpligt.
Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2021-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

förenligt med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha
20 000 innevånare 2035 inte kan utföras.
Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet
att självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs
således inga nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.
Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Tidigare beslut
Tjörns Bostads AB 2020-10-20 § 49
Kommunfullmäktige 2020-08-27, § 132
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-04
Motion 2020-08-19
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionens
första och sista att-sats:
-

Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.

-

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av
hyresrätter skall gå till och med hjälp av TBAB inleder ett
projekt med byggande i egen regi.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M)
förslag väljs.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag.
Nej-röst för Rosalie Sanyang (S) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M).
3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-)
fd (M).
Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Jimmy Lundström
Mark- och exploateringschef
0304-60 10 47
jimmy.lundstrom@tjorn.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande Motion från Alma Sibrian (V) om
byggnation av hyresrätter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion med förslag att 1) kommunen
ska avsätta mark för hyresrätter, 2) byggnation av andra
upplåtelseformer än hyresrätter ska hindras innan behovet av
hyresrätter är uppfyllt samt 3) kommunen ska dra upp riktlinjer för hur
byggandet av hyresrätter ska gå till och med hjälp av Tjörns Bostads AB
(TBAB) inleda ett projekt med byggande i egen regi.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen bestämmer i varje enskilt fall vilken upplåtelseform
som eftersträvas i kommunala exploateringar. En avsättning av mark
för hyresrätter riskerar att begränsa kommunstyrelsens möjligheter att
välja det bästa alternativet i det enskilda fallet och bedöms därför inte
som lämpligt.
Det saknas vidare möjlighet att neka bygglov för andra
upplåtelseformer än hyresrätt på enskilda fastigheter som är förenligt
med gällande detaljplan. Att hindra byggnation av andra
upplåtelseformer riskerar också att få till konsekvens att den
bostadsbyggnation som behövs för att kommunens mål att ha 20 000
innevånare 2035 inte kan utföras.
Det kan slutligen konstateras att TBAB redan idag har möjlighet att
självständigt driva exploatering av hyresrätter. Det behövs således inga
nya riktlinjer för att bolaget ska kunna göra det.
Med hänsyn till detta föreslår förvaltningen att motionen avslås.
Postadress
Tjörns kommun
471 80 Skärhamn

Besöksadress
Kroksdalsvägen 1

Telefon
Fax
E-post

0304-60 10 00
0304-60 10 19
kommun@tjorn.se
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Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 §132
TBAB styrelsemöte 2020-10-20 §49
Bilagor
Motionen
Beslutet skickas till
Alma Sibrian (V)
Ärendet
Alma Sibrian (V) har lämnat in följande motion.
”När den här motionen skrivs finns det 48 objekt till salu på Tjörn enligt
hemnet.se. Billigaste är ett rum på 9,1kvm och kostar 330 000 kr. Förutsatt att
det inte bli budgivning. Att köpa sin bostad är verkligen inte alla förunnat. Vi
kan inte blunda för att det finns människor som arbetar, vill bo här och att
deras barn skall växa upp här men inte har pengar till en kontantinsats. Vi vet
också att en del hyr i privat regi till rejält överpris. Få ungdomar har råd att bo
kvar. Sommargäster betalar inte skatt här.
Mot bakgrund av det här anser Vänsterpartiet Tjörn att det behövs fler
hyresrätter. För att skapa hyresrätter till en rimlig kostnad krävs troligen att
kommunen bygger i egen regi. Då behöver blivande hyresgäster inte betala för
byggherrens risk och vinst.
Vi yrkar:
Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är
täckt.
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi.”
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Förvaltningens bedömning
Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter
Kommunstyrelsen beslutar vilka villkor som ska gälla för varje enskild
markanvisning och kan i denna process premiera hyresrätter. Tjörns
Bostads AB har i sitt remissvar uttalat sig positivt till att mer mark
avsätts för byggnation av hyresrätter.
Även om den politiska viljan är att prioritera hyresrätter på kommunal
mark finns det tillfällen där hyresrätter inte är ekonomiskt
genomförbara eller platser där genomförandekostnaderna är höga,
vilket då betyder att kommunen hellre avstår från en potentiell bostad
än att det skapas hyresrätter.
Förvaltningen bedömer att det är viktigt att kommunen inte på förhand
binder upp sig för en särskild upplåtelseform, utan istället gör en
bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.
Att kommunen i väntan på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt
När det gäller privatägd mark har inte kommunen möjlighet att hindra
byggnation av andra upplåtelseformer än hyresrätt. Om det sökta
bygglovet uppfyller lagar, Boverkets regelsamling för byggande och
gällande detaljplan så måste bygglov beviljas. Upplåtelseformen får inte
regleras i detaljplaner. Att hindra byggnation av exempelvis
bostadsrätter tills dess det finns tillräckligt med hyresrätter skulle också
motarbeta kommunens mål att vara 20 000 innevånare år 2035. För att
nå det målet behöver kommunen öka sitt bostadsbyggande, inte minska
det.
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi
TBAB kan själva initiera byggnation genom att köpa in mark från
antingen kommunen eller en privat part, ansöka om att den planläggs
och sedan bebygga den. Det bedöms inte behövas några nya riktlinjer
för detta.
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Sammanfattning
Det finns åtgärder som kommunen kan vidta som gör det enklare att
bygga bostadshus med hyresrätter. Bland annat kan större områden
planläggas och byggrätter ges för större sammanhållna bestånd av
flerbostadshus.
Kommunen arbetar idag för en bättre blandning av boendeformer i
kommunen. Det uppnås dock inte bäst genom de förslag som framförts
i motionen. Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås.
Barnperspektivet
Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på
annat sätt berör barn.
Konsekvens
Om motionens förslag genomförs kommer kommunens befolkning öka
mindre än vad som behövs för att nå kommunens befolkningsmål.
Evike Sandor
T.f. kommunchef
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Det här är en motion om tak över huvudet och en dörr att stänga eller öppna
efter eget gottfinnande för alla.
När den här motionen skrivs finns det 48 objekt till salu på Tjörn enligt
hemnet.se. Billigaste är ett rum på 9,1kvm och kostar 330 000 kr. Förutsatt att
det inte bli budgivning. Att köpa sin bostad är verkligen inte alla förunnat. Vi
kan inte blunda för att det finns människor som arbetar, vill bo här och att deras
barn skall växa upp här men inte har pengar till en kontantinsats. Vi vet också att
en del hyr i privat regi till rejält överpris. Få ungdomar har råd att bo kvar.
Sommargäster betalar inte skatt här.
Mot bakgrund av det här anser Vänsterpartiet Tjörn att det behövs fler
hyresrätter. För att skapa hyresrätter till en rimlig kostnad krävs troligen att
kommunen bygger i egen regi. Då behöver blivande hyresgäster inte betala för
byggherrens risk och vinst.
Vi yrkar:
Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt.
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till
och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi.

För Vänsterpartiet Tjörn

Alma Sibrian
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tjörns Bostads AB

2020-10-20

§ 49

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter
2020/28
Beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark
för byggnation av hyresrätter och anser motionen besvarad i den del som avser
bolaget.
Barnkonventionen
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till
att beslutet kan påverka barn positivt.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Tjörns Bostads AB för
handläggning.
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till att kommunen
avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-10-01
Motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter
Beslut Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-12
Solbritt Törnqvist
Verkställande direktör
0304-60 11 18
solbritt.tornqvist@tjorn.se

Dnr 2020/28-

Styrelsen för Tjörns Bostads AB

Tjänsteutlåtande TBAB- Svar på motion från Alma
Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter
Förslag till beslut
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen
avsätter mark för byggnation av hyresrätter och anser motionen besvarad
i den del som avser bolaget.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Tjörns Bostads AB för
handläggning.
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till att
kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132
Bilagor
Motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter
Beslut Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132
Beslutet skickas till
Kommunkansliet, Tjörns Kommun

TJÖRN1000, v1.0, 2014-03-10

Ärendet
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter
med följande yrkande: ”Att kommunen avsätter mark för byggnation av
hyresrätter.
Att kommunen i väntan på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till
byggnation av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är
täckt.

Tjörns Bostads AB
Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Telefon
E-post
Internet

0304-60 10 00
kommun@tjorn.se
www.tjorn.se

376

Org.nr
Säte

556530-7260
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2 (2)
2020-10-12

Dnr 2020/28-

Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall
gå till och med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen
regi.”
Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat följande svar:
Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark för
byggnation av hyresrätter.
Tjörns Bostads AB kan inte ta ställning i frågan om att inte ge bygglov
till byggnation av bostadsrätter. Vidare anser Tjörns Bostads AB att
riktlinjer för ”hur byggandet av hyresrätter ska gå till” beskrivs i Tjörns
Bostads ABs ägardirektiv. I ägardirektivet framgår bland annat att
bolaget ska vara en aktiv aktör för att förverkliga de politiska
målsättningarna vad gäller utökat helårsboende i kommunen och att
bolaget aktivt ska bevaka förutsättningarna för ett ökat kommunalt
byggande genom att delta i den kommunala planeringsprocessen.

Barnperspektivet
Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och
kommit fram till att beslutet kan påverka barn positivt.

Solbritt Törnqvist
VD Tjörns Bostads AB

Tjörns Bostads AB
Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Telefon
E-post
Internet

0304-60 10 00
kommun@tjorn.se
www.tjorn.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-08-27

§132

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av
hyresrätter
2020/209
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter med
följande yrkande: ”Att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.
Att kommunen i vänta på att nya hyresrätter byggs inte ger bygglov till byggnation
av bostadsrätter och liknande förrän behovet av hyresrätter är täckt.
Att kommunen drar upp riktlinjer för hur byggandet av hyresrätter skall gå till och
med hjälp av TBAB inleder ett projekt med byggande i egen regi.”
Beslutsunderlag
Motion den 19 augusti 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1

Sammanfattning

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2020.
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God
revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i
kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.1

Syfte
Syftet med den övergripande grundläggande granskningen är att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå har skapat förutsättningar
för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor 1:

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och uppdrag?

— Har nämnden/styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering
avseende verksamhetens ekonomi och resultat?

— Har nämnden/styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll?
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.2

Avgränsning
Den grundläggande granskningen är av översiktlig karaktär och syftar i huvudsak till att
ge revisorerna information om kommunstyrelsen och nämnderna har övergripande
strukturer för styrning, uppföljning och kontroll.
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till intervjuer/avstämningar som
genomförts samt de styr- och uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.
Den information som inhämtats inom ramen för den grundläggande granskningen och
de bedömningar som framgår av denna rapport, utgör till viss del grund för
revisorernas slutliga bedömning av respektive nämnds styrning och uppföljning av
fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Den bedömning som görs i
revisionsberättelse och revisionsredogörelse grundar sig sedan i samtliga
granskningsinsatser som revisorerna genomfört under året.
1

Svar/bedömningar utifrån respektive revisionsfråga lämnas i avsnitten per nämnd och område och
redovisas inte samlat för samtliga nämnder/styrelser.
Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
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2.3

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för
revisionens slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs
av:

— Kommunallagen 6 kap. 6 § som reglerar styrelse och nämnders ansvar
— Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut
— Eventuella lagar eller föreskrifter som gäller för de verksamheter som omfattas av
angivna fokusområden, vilka tydliggörs under granskningens genomförande.

2.4

Metod
Dialogmöten med kommunstyrelsens och nämndernas presidier
Dialogmöten har genomförts med kommunstyrelsens och nämndernas presidier med
syfte att inhämta information om den bedrivna verksamheten under året. Inför
intervjuerna har presidiet i styrelse och nämnder muntligt besvarat generella och
nämndspecifika frågor samt ett bedömningsformulär. De svar som lämnats har använts
som underlag till intervjuerna.
Dokumentstudier av underlag från styrelsen/nämnden
För respektive styrelse och nämnd har vi begärt in gällande styrdokument. Syftet har
varit ge en bild av hur styrningen ser ut i respektive verksamhetsområde.
Informationen som inhämtats i samband med intervjuerna beaktas även vid
revisionernas riskanalys inför kommande år.
Rapporten har skickats för faktakontroll till respektive styrelse och nämnd.

Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
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3

Övergripande styrning

3.1

Tjörns kommuns styrmodell
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar
inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år),
nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år)
samt budgeterad balansräkning (3 år).
Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni fördelar nämnderna samt kommunstyrelsen
budgetramen inom sin verksamhet och bryter ner målen till prioriterade mål. Sedan
antas detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som
fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka
aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god
ekonomisk hushållning kan råda.

3.2

Reglemente för intern kontroll
Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen. I ansvaret ingår bland annat att upprätta kommungemensamma rutiner för
att säkerställa en effektiv och säker förvaltning samt att följa upp och utvärdera hur
arbetet med den interna kontrollen bedrivs i nämnderna. Dessutom ansvarar
kommunstyrelsen för att utarbeta riktlinjer och handledning för nämnderna i deras
arbete med intern kontroll.
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom den egna
verksamheten. Det ska finnas ett tillfredställande system för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt upp,
samt tillämpliga lagar, förordningar och regler. Varje nämnd ska årligen genomföra
riskanalyser och fastställa en plan för den interna kontrollen. I internkontrollplanen,
vilken ingår i nämndernas verksamhetsplan, ska det planerade arbetet med
riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller redovisas. Arbetet med den
interna kontrollen följs därefter upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunstyrelsen

4.1.1

Styrning och måluppfyllelse
Styrelsen arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell. Inför framtagande av detaljbudget
genomförs workshops per partigrupp som sedan redovisar deras budgetförslag. Enligt
uppgift är alla partier med när kommunens budget förbereds till skillnad från
detaljbudget som förbereds i partigrupperna och sedan beslutas av kommunstyrelsen.
Uppföljning av måluppfyllelsen sker vid delår- och årsbokslut där eventuella avvikelser
uppges hanteras.
Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
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Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 1: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse inriktningsmål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

71 % av de 17 prioriterade målen bedöms per 2020-12-31 vara helt eller i hög grad
uppfyllda. Ett av de prioriterade målen (6 %) bedöms som ej uppfyllt per 2020-1231. Målet som ej bedöms vara uppfyllt är ”Certifieringssäker och trygg kommun”.
Anledningen till att målet inte uppfylls anges vara att Tjörns kommun är certifierad som
säker och trygg kommun enligt WHO. Nuvarande certifiering löper till och med 2021.
Under 2020 skulle kommunstyrelsen fastställa en projektplan för eventuellt arbete – om
så beslutas – med certifieringen. En sådan projektplan har inte tagits fram.
Anledningen är att de resurser som skulle jobba med frågan istället har fått arbeta med
kris/beredskapsarbetet till en följd av Covid-19. Styrelsen har varit tvungna att ställa om
och omprioritera.
Kommunstyrelsen arbetar fortfarande aktivt med de flesta målen. Mycket fokus har
under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna.
Dialog med invånare
Presidiet uppger att kommunstyrelsen har fastställda rutiner för invånardialog. Presidiet
uppger också att det genomförs bl.a. olika workshops för allmänheten några gånger
om året. För att kunna möta behov och förväntningar hämtar kommunen kontinuerligt
information om kundernas attityder, behov och förväntningar i olika undersökningar (bl
a NKI) och medborgardialoger. På grund av Covid-19-pandemin har dessa workshops
inte hållits under 2020.
Hantering av synpunkter och klagomål
Kommunen har sedan 2008 ett kommungemensamt system för att hantera synpunkter
och klagomål. Nämnderna och förvaltningen får in sina klagomål och synpunkter direkt
och uppföljning sker månadsvis. De klagomål, synpunkter och avvikelser som
Slutlig rapport - Grundläggande granskning 2020.docx
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inkommer eller uppstår i verksamheten ger enligt presidiet bra information och
underlag för förbättrings- och utvecklingsarbetet.

4.1.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocess uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för att
kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Ekonomin följs även upp i delår- och
årsbokslutet. De mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen följs upp och
analyseras i verksamhetsberättelsen som görs på enhets- och förvaltningsnivå.
Vid eventuella avvikelser tar styrelsen fram förslag på åtgärder och samverkar med
fackliga parter. Exempelvis avseende räddningstjänsten som 2020 redovisat ett
underskott i förhållande till budget (- 4 mkr). Enligt presidiet kommer kommunen att
söka sig till RSG (Räddningstjänsten Storgöteborg). Presidiet uppger att den största
anledningen till missnöjet är att förbundet inte hållit budget samt att man med
medlemskommunerna emellan inte kommit överens om en kostnadsfördelningsmodell.
Uppföljning per 2020-08-31:
Kommunkansliets avdelningar redovisar en positiv budgetavvikelse på +2,3 mkr.
Kommungemensamma verksamheter totalt redovisar en positiv budgetavvikelse på
+2,1 mkr. Prognosen för helåret är ett negativt resultat på -2 mkr.
Uppföljning per 2020-12-31:
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat på -3,8 mkr för helåret.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på knappt 94 mkr och de största posterna
är räddningstjänst (24 %), kommungemensamma kostnader (16 %) samt
kommunledningskontor och kundcenter (14 %).

4.1.3

Intern kontroll
Det finns en övergripande struktur för intern kontroll, som är formulerad i reglementet
för intern kontroll, som beslutades av kommunfullmäktige 2005-02-10. Styrelsen
fastställer årligen en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalyser görs
genom workshops där styrelsen är aktiva och lägger fram förslag till förvaltningen, som
sammanställer internkontrollplanen för beslut. Eventuella avvikelser i uppföljningen av
den interna kontrollen lyfts till, och hanteras av, kommunstyrelsen.

4.1.4

Övrigt
Händelser av väsentliga betydelse 2020
-

Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamheten då många av
medarbetarna arbetar i den centrala krisledningsorganisationen
Framtagande av strukturer för digitala möten och implementering av nya
tekniska lösningar
15 medarbetare certifierade i digital transformation
Ny webbplats lanserades innan sommaren
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-

Mottagning av kvotflyktingar pausades under våren på grund av Covid-19. De
kommer istället att tas emot fram till årsskiftet
Beslut om ny skolstruktur, fortsatt utredning Bleket/Skärhamn
Upphandling av nytt GIS är slutförd, implementering pågår
Kommunens första hälsoinspiratörer har utbildats
Ny ekonomichef på plats

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av styrelsen:
-

4.1.5

Ekonomin, pga. Covid-19
Arbetslösheten
Rekrytering av kompetent personal

Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig mål- och
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen. Sambandet mellan delmålen, aktiviteterna och indikatorerna bedöms
dock kunna stärkas.
Vi bedömer att styrelsens ekonomistyrning i huvdsak är tillräcklig. Det bedöms dock
finnas behov av utveckling för att uppnå en ekonomi i balans. Styrelsen har upprättat
en handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med en handlingsplan
är att visa vilka åtgärder som ska vidtas, vilken effekt de beräknas få och när effekter
tidsmässigt beräknas uppnås. I kommunstyrelsens handlingsplan saknas dock
konkreta uppgifter kring vilka ekonomiska effekter som åtgärderna beräknas få.
Vi bedömer att styrelsens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig. Arbetet kan
dock utvecklas genom att involvera hela styrelsen i arbetet med riskanalys samt tillse
att denna dokumenteras. Vidare bör kommunstyrelsen se över, och vid behov, revidera
reglementet för intern kontroll för att säkerställa att det är aktuellt i alla delar.

4.2

Samhällsbyggnadsnämnden

4.2.1

Styrning och måluppfyllelse
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på
principer för målstyrning. Förslag till detaljbudget (som även inkluderar mål för
verksamheten, nedbrutna från KF:s mål) förbereds först i ledningsgruppen, och ett
förslag lämnas därefter till nämnd. Nämnden jobbar sedan vidare med målen där de
gör justeringar de önskar i erhållet förslag. Presidiet upplever att de har god insyn och
styrning i framtagandet av detaljbudgeten.
Uppföljning av måluppfyllelsen sker vid delår- och årsbokslut. Eventuella större
målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till nämnden.
Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att underlagen håller
en tillräcklig kvalitet.
Måluppfyllelse
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Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 2: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda, Ett
utav målen bedöms dock inte vara uppfyllt - Skapa förutsättningar för en mötesplats för
näringslivet & Vatten i balans-projekt tillsammans med näringsliv och föreningar.
Detta förklaras av att det i samband med planarbete beaktas förutsättningarna för
mötesplatser för näringslivet. Byggavdelningens företagslots vägleder företagen rätt
gällande bygg- och planfrågor. Förvaltningen avvaktar dock med insatser på grund av
restriktioner kring Covid-19.
Kommunens VA är en av flera aktörer för att möta framtida behov och försörjning. De
uppges initiera nya innovativa lösningar samt inspirerar och skapar förutsättningar för
både företag och medborgare att finna lösningar för en hållbar användning av vatten.
Projekt att använda processvatten från Ängholmen är pausat då nämnden behöver
rena ytterligare för att utgående vatten ska kunna användas.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar fortfarande aktivt med de flesta målen. Stort fokus
har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna.
Dialog med invånare
Dialog sker regelbundet med invånare och kunder. Detta ingår bland annat i processen
när det tas fram en ny detaljplan. Arbetet med en detaljplan har tre skeden. Kommunen
samråder först med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få
synpunkter. Därefter skapas en utställning med förslaget där nya synpunkter samlas in.
Sista steget är när det fattas beslut i kommunfullmäktige om att planen antas.
För att komma i kontakt med invånare annonserar nämnden bland annat via media.
Samhällsbyggnadsnämnden erbjuder även personlig kontakt vid bygglov, där man får
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en personlig handläggare. Verksamheterna har även drop-in-tider vissa kvällar, dock
har detta pausats pga. Covid-19.
Hantering av synpunkter och klagomål
Samhällsbyggnadsnämnden har även säkerställt att det finns rutiner för att ta emot och
utreda klagomål och synpunkter. Kommunen har ett system där en del av ärendena
kommer in. Allt diarieförs som klagomål eller som synpunkt och hanteras efter det.

4.2.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Nämnden erhåller månadsvis information om den ekonomiska utvecklingen. Därtill sker
uppföljning vid delårs- och årsbokslut. Avvikelser uppges endast accepteras om de är
välmotiverade.
VA-verksamheten redovisar inte en ekonomi i balans, detta då intäkterna inte
motsvarar verksamhetens behov av investeringar. Detta har i sin tur orsakat högre
kapitalkostnader än beräknat vilket enligt presidiet är en aktuell fråga. Fullmäktige
beslutade 2020-12-10 att höja VA-taxan med 15 %.
En reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021–2025 som innehåller förslag
på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska vara i nivå
med den allmänna prisutvecklingen.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med en förflyttning i deras förhållningssätt,
att mer utgå ifrån ett serviceperspektiv (ett av de prioriterade målen). Nämnden har
beslutat att börja arbeta efter Rättviksmodellen 2. Nämnden har beslutat att ansvara för
de omkostnader som övergången till Rättviksmodellen innebär, då detta bedömts vara
angeläget för verksamheten. Nämnden har bjudit in alla förvaltningar att kunna anmäla
intresse att vara med i arbetet. Kommunstyrelsen anmälde kundcentret som en del
som då ingår i ett gemensamt arbete inom ramen för Rättviksmodellen. Inom
samhällsbyggnad så är det två avdelningar som jobbar aktivt med frågan och det är
miljöavdelningen och byggavdelning.
Uppföljning per 2020-08-31:
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på -2,7 mkr för perioden.
Den negativa budgetavvikelsen förklaras främst av VA-verksamheten vars resultat är 3,7 mkr. Detta balanserar till vis del av stab som redovisar ett positivt resultat på 1,1
mkr. Den negativa budgetavvikelsen inom VA-verksamheten förklaras av att det beslut
som togs om ny taxa hösten 2019 inte till fullo motsvarade det ekonomiska tillskott som
krävdes för budget i balans.
Uppföljning per 2020-12-31:
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,7 mkr för
helåret. Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka -27 mkr och de största

2

Rättviksmodellen innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog
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posterna utgörs av trafikenheten (29 %), stab (18 %), byggavdelning inklusive BOA (13
%) och vatten och avlopp (13 %).

4.2.3

Intern kontroll
Nämnden har antagit en internkontrollplan. Förvaltningen tar fram en riskanalys där de
värderar och ger förslag på områden att ta upp i internkontrollplanen för att sedan gå
igenom den tillsammans med nämnden. Uppföljning av den interna kontrollplanen sker
i samband med årsbokslut.

4.2.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse under 2020:
-

-

-

Tillgång av vatten under sommarperioden har varit god efter de åtgärder som
genomfördes 2019.
Återvinningscentralens (Heås) ombyggnad har påbörjats, för att tillgodose
miljökrav samt genomföra sluttäckning av deponin.
Covid-19 har påverkat verksamheten, bl.a. har dialogmöten inom ramen för ny
Översiktsplan senarelagts. Även andra samverkansgrupper har fått flyttas i tid.
Behovet av färdtjänst har väsentligt minskat vilket ger ett större överskott.
Nämnden har sett en kraftig ökning av lämnade fraktioner vid kommunens
återvinningscentral vilket i sin tur medfört ökade kostnader.
Utökat tillsynsansvar för serveringar fr o m 1 juli fram till årsskiftet, vilket till viss
del täckts av bidrag. Övrig tillsyn har inte kunnat genomföras enligt plan vilket
lett till minskade intäkter.
Nytt verksamhetssystem för bygglov är nu i full drift vilket redan gett resultat på
mycket kort tid, över 80 % kommer in digitalt.
En större utredning kring ekonomin och intäkter gällande VA har genomförts
och redovisas nu för vidare beslut i VA taxan som idag inte bär sina egna
kostnader.
Tidigare beslut om justering av taxan som togs hösten 2019 innebar att taxan
inte fullt ut täckte underskottet. Förvaltningen fick därför i uppdrag att utreda ett
antal sakområden vilket nu är klart.

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
-

Förutsättningar för att genomföra dialog hindras av Covid-19.
Låg kännedom om gamla policys och riktlinjer.
Åtgärder enligt handlingsplan arbetsmiljö.
Information som får invånaren att göra rätt från början är inte tillräcklig.

Presidiet uppger även att samhällsbyggnadsnämnden kommer att behöva hantera
ekonomiska effekter pga. Covid-19 på sikt. Mindre kommuner kommer få svårt att
upprätthålla verksamheten finansiellt. De menar att fokus framöver kommer att vara
ekonomin och ha fokus på en effektiv förvaltning och en effektiv VA-verksamhet.
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4.2.5

Vår bedömning
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig måloch verksamhetsstyrning. Samhällsbyggnadsnämnden har beaktat de av fullmäktige
beslutade inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning varit delvis tillräcklig. Nämnden bedöms
inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och dess kostnader
till intäkter och fastlagd budget. Vi noterar att Tjörns kommun bedöms ha en av de
högsta VA-taxorna i landet. Fullmäktige beslutade 2020-12-10 att höja VA-taxan med
15 %. Det är av stor vikt att nämnden tar ett samlat grepp om verksamheten och
prioriterar att vidta de åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet. Detta för att
abonnenterna inte ska riskera fler stora avgiftshöjningar.
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.

4.3

Kultur- och fritidsnämnden

4.3.1

Styrning och måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på
principer för målstyrning. Varje år formulerar kultur- och fritidsnämnden en
verksamhetsplan som syftar till att beskriva förutsättningar för verksamheten så som
lagar, strategier, mål, planer policys etc. Verksamhetsplanen är ett strategiskt
dokument där viktiga strategiska utmaningar lyfts fram samt hur nämnden ska arbeta
med dessa.
Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse. Indikatorerna skiljer sig inte från tidigare år och kan därför följas upp
över tid. Överlag har kultur- och fritidsnämnden god mätbarhet i mål och indikatorer.
Dock kan endast ett fåtal indikatorer tas fram i samband med delårsrapporter eftersom
de bara sammanställs en gång per år, oftast i samband med årsbokslut.
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Figur 3: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Samtliga mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Ett fåtal indikatorer uppges vara missvisande eftersom de är nationella och beroende
av hur andra kommuner svarar. Som exempel kan nämnas indikatorn för
Naturvårdsverkets ranking av Årets friluftskommun, där Tjörns kommun tappar flera
placeringar samtidigt som verksamheten blivit markant bättre på de relevanta
områdena. Det beror även på att kommuner som inte är jämförbara med Tjörns
kommun är med vilket i sin tur kan tolkas som att Tjörn blivit sämre på
friluftsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden jobbar fortfarande aktivt med de flesta målen. Mycket fokus
har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra
utgångsläge för att nå målsättningarna. Enligt uppgift görs en uppföljning av målen vid
delårs- och årsbokslut. Vid avvikelser tar nämnden fram handlingsplaner för planerade
åtgärder.

4.3.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.
Nämnden erhåller månadsvis information om den ekonomiska utvecklingen. Därtill sker
uppföljning vid delårs- och årsbokslut. Vid eventuella avvikelser beslutar nämnden om
målen behöver justeras för att rymmas inom den ram resurser som finns till förfogande.
Enligt beslutad budget- och uppföljningsprocess ska det finnas dialog mellan nämnd
och förvaltning i samband med att mål/uppdrag och ekonomiska resurser fastställs.
Rutinen är att nämndens förslag och tankar presenteras för verksamheterna i februari,
varefter verksamheterna tar fram konsekvensbeskrivningar utifrån de föreslagna
målen. I konsekvensbeskrivningarna framgår vilka medel och resurser som
verksamheterna bedömer krävs får att nå målen.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden påverkats starkt av
Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på att stötta föreningslivet och anläggningar.
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Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av arrangemang
och kurser, dock i förminskat och anpassat format.
Uppföljning per 2020-08-31
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på +2,1
mkr. Till följd av covid-19 har många kulturaktiviteter och arrangemang ställts in. De
största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna barn och unga, turism, kultur
samt bibliotek. Den största negativa avvikelsen finns hos fritidsverksamheten, inom
natur och park.
Nämnden prognostiseras ett nollresultat för helåret. Detta beror på att större delen av
verksamheten planeras återupptas under hösten samtidigt som alla sommarens
kostnader inte har redovisats än. Det kommer även behövas ytterligare stöd till
föreningslivet.
Uppföljning per 2020-12-31
Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 845 tkr för året. Nettokostnaderna
för verksamheterna ligger på cirka 54 mkr och de största posterna utgörs av
fritidsverksamhet (35 %), barn- och ungdomsverksamhet (27 %) och bibliotek (18 %).

4.3.3

Internkontroll
Som en del av verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som kulturoch fritidsnämnden beslutar om. Nämnden beslutade 2020-10-12, § 85, att se över den
internkontrollplan som finns idag inför 2021, samt att i samband med att budget och
verksamhetsplaner antas inför kommande år göra en årlig riskbedömning där
verksamhetsmässiga risker tas med. Detta kommer att göras i samband med
budgetarbetet (kommunens budget 2021 som antas av KF). Förvaltningschefen lägger
förslag till nämnden som sedan beslutar om vilka kontroller som ska gälla.
Enligt presidiet tar den interna kontrollplanen sin utgångspunkt i genomförd riskanalys
och innehåller de delar som är särskilt kritiska kopplat till genomförandet av nämndens
uppdrag. Rapportering av nämndens interna kontrollplan sker en gång per år.

4.3.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse:
-

Stort fokus har legat på att stötta det hårt drabbade föreningslivet och
anläggningar.
Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av
arrangemang och kurser, dock i förminskat och anpassat format.
Barn- och ungdomsfestivalen Frivolt ställdes in.
Digitaliseringsuppdraget fick skyndas på för att möjliggöra kontakter, möten och
även vissa kulturskolekurser på distans.
Förvaltningen var under perioden också mycket aktiv i arbetet med kommunens
nya hemsida.
Turismen stannade av helt i samband med att de nationella riktlinjerna mot
smittspridning trädde i kraft i mars, men kom sedan igång under sommaren.
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Besöksmål, restauranger och delvis även boenden hade tidvis högt tryck.
Särskilt svenska turister besökte Tjörn under högsäsongen.
Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
-

4.3.5

Risk att inte följa de fastställda målen
Risk att besluten om bidrag inte är korrekta
Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument
Risk för fel vid inköp och fakturahantering
Risk för att personalen hotas eller trakasseras

Vår bedömning
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig måloch verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att kultur- och fritidsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget. Vi bedömer även att nämnden i
allt väsentligt följer de anvisningar som finns i kommunens styrmodell avseende
uppföljning och rapportering.
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.

4.4

Barn och utbildningsnämnden

4.4.1

Styrning och måluppfyllelse
Barn- och utbildningsnämndens arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger
på principer för målstyrning. Enligt presidiet har nämnden antagit en plan för sin
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen har
tillsammans med nämnden brutit ner de kommunala inriktningsmålen till prioriterade
mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2020.
Uppföljning av målen sker i samband med delårs- och årsbokslut.
I samarbete med förvaltningen har barn- och utbildningsnämnden tagit fram
“Prioriterade mål” (1-åriga) utifrån fullmäktiges “Inriktningsmål” (4-åriga). Målen
beskrivs vara konkreta samt mätbara. Samtliga mål följs upp två gånger per år,
per augusti (delår) samt per december (helår). Vid eventuella avvikelser har
nämnden vidtagit åtgärder för att kunna nå målen, till exempel har nämnden täta
dialoger med förvaltningen.
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
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Figur 4: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Ej utvärderat

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Dialog med invånare
Presidiet uppger att de har fastställt rutiner för dialog med brukarorganisationer. För
närvarande finns inte “Riksförbundet Hem och Skola” representerat i Tjörns kommun.
Däremot finns det fristående föräldraföreningar organiserade
på förvaltningens enheter samt elevråd i kommunens skolor. De fastställda rutiner
som är framtagna för dialog är att det finns ett digitalt system “Fråga och tyck” där
medborgarna (här föräldraföreningarna/elevråden) kan ställa frågor och/eller lämna
synpunkter. I de fall nämnden behöver kontakta och/eller kommunicera med
föräldraföreningarna/elevråden är förvaltningen behjälplig med detta.

4.4.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Beslut om
åtgärder vid eventuella avvikelser uppges tas vid behov.
Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning vid ett flertal tillfällen under året. Den
huvudsakliga uppföljningen sker i samband med delårs- och årsbokslut. Nämndens
uppföljning och rapportering följer kommunens övergripande policys, reglementen och
riktlinjer.
I samband med antagande av detaljbudget i februari 2019 fanns en av nämnden
bedömd obalans av nämndens behov för året i förhållande till tilldelad ekonomisk ram.
Under 2019 har genomförande av förändrad plan för ekonomiarbetet inletts – bland
annat genom extra månadsuppföljningar av personalkostnader. Man har höjt kvaliteten
på avstämningar mellan ekonom och chef, krav på åtgärder och uppföljning på
ledningsmöten. Nämnden har även utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet vilket
bland annat skapat arbetsro och förändrat fokus.
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Uppföljning per 2020-08-31:
Nämndens verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse med ca 12,7 mkr per
augusti.
De centrala verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse till och med augusti
på 2,3 mkr. Detta förklaras till största delen av att ersättning för sjuklönekostnader från
staten bokförts centralt. Grundskolan har till och med augusti en positiv
budgetavvikelse på 6 mkr och förskola och pedagogisk omsorg har en positiv
budgetavvikelse på 4,8 mkr. Den positiva avvikelsen förklaras till största delen av lägre
personalkostnader. Det har varit hög frånvaro bland personalen under våren och
vikarier har ej satts in i större omfattning. En ytterligare anledning till lägre
personalkostnader är strukturella förändringar som genomförts för att nå en budget i
balans även fått effekt under året. Gymnasieskolan och särskolan gör sammantaget en
negativ avvikelse på -0,5 mkr för perioden. Detta beror på högre kostnader för köpta
utbildningsplatser jämfört med budget.
Uppföljning per 2020-12-31:
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på ~17 mkr.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka 396 mkr och de största posterna
utgörs av grundskola (42 %), förskola (22 %) och gymnasie- och vuxenutbildning (17
%).

4.4.3

Internkontroll
Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för internkontroll.
Interkontrollplanens innehåll har tagits fram utifrån diskussioner i nämnden om risker
samt förslag från förvaltningen. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll sker
vid ett antal tillfällen under året enligt den fastlagda planen.
Enligt presidiet bygger arbetet med att ta fram den interna kontrollplanen på en samlad
inventering av risker både från förvaltningens ledningsgrupp och från nämnden.
Riskerna bedöms och prioriteras av båda parter i olika steg och utifrån de mest
prioriterade riskerna föreslår förvaltningen relevanta kontrollpunkter för beslut i BUN.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp sammanställer en bruttolista över
vilka väsentliga risker man ser i sina verksamheter och som kan få påverkan på t ex
måluppfyllnad. Listan presenteras för barn- och utbildningsnämnden som gör tillägg
och kompletterar utifrån deras uppdrag som huvudman och gör därefter en prioritering
av vilka risker som behöver prioriteras.
Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå
och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet
och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
Tillsyn – externa utförare
Tjörns kommun har i dagsläget en extern utförare inom förskola. Där genomförs en
årlig tillsyn av förskolan där förvaltningen i förväg begär in underlag för att kunna
genomföra tillsyn. Tillsynen baseras både på kommunens riktlinjer för godkännande
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och rätt till bidrag samt på statliga krav på att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelser i skollagen. Efter tillsyn presenteras resultatet av tillsynen för BUN.

4.4.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse 2020:
-

-

Kommunfullmäktige har fattat beslut om skolstruktur vilket föregicks av ett
omfattande arbete.
Gemensam studiedag med resultatdialoger över hela ön, direktsänd digital
föreläsning.
Stark utveckling av digitalisering, pedagogiskt och administrativt.
Stor utbildningssatsning i specialpedagogik för all grundskolepersonal.
Läslyftet genomförs på alla förskolor.
Statsbidraget ”Likvärdig skola” används för att anställa ett ”närvaroteam ” på
resurscentrum som fokuserar på ”lång och oroande frånvaro”.
Personalförstärkning på respektive grundskola för att öka måluppfyllelsen för de
elever som ligger långt från målen. Rekrytering av biträdande rektor till
högstadieskolorna för att rektor ska få ökad möjlighet till att ägna sig åt
systematiskt kvalitetsarbete.
Genomförande av Optiplan – ansökan om busskort/skolskjuts.
Avvecklat dagbarnvårdare som en del av barnomsorgen på Tjörn.
Rekryteringar av rektorer - alla rektorer på plats.

Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
Skolskjutsarna ligger även med i årets (2020) interna kontrollplan, då nämnden
beslutat att kvalitetssäkra den interna administrationen och uppföljningen. Utifrån
förvaltningens rapporter till nämnden under 2020 ser man också att det kvarstår en risk
med att kostnaderna för elevresor med taxi kommer öka, vilket innebär att detta
kommer ligga med i riskanalysen för 2021.

4.4.5

Vår bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens i huvudsak har säkerställt en tillräcklig
mål- och verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att barn- och utbildningsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa
verksamheten och dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott som
kommunstyrelsen har erhållit..
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.
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4.5

Socialnämnden

4.5.1

Styrning och måluppfyllelse
Socialnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för
målstyrning. Varje år formulerar socialförvaltningen en s.k. förvaltningsplan som
beskriver verksamheternas förutsättningar så som lagar, strategier, mål, planer, policys
etc. Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument där förvaltningen beskriver viktiga
strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa.
Måluppfyllelse
Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2020-12-31 för de
mål som är beslutade i budget. Det finns två typer av mål; inriktningsmål (beslutas av
kommunfullmäktige) och prioriterade mål (beslutas av nämnden). Kopplat till de olika
målen finns också i de flesta fall indikatorer som används för att följa och mäta
måluppfyllelse.
Figur 5: Sammanfattning måluppfyllelse prioriterade mål

Bedömning måluppfyllelse prioriterade mål, antal

Helt eller hög grad uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Merparten av nämndens mål bedöms vara helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Nämnden följer upp samtliga mål regelbundet, vid delårsbokslutet och årsbokslutet.
Enligt presidiet är detta tillräckligt. Nämnden om åtgärder så fort de ser att det finns en
avvikelse. Förvaltningen tar fram förslag, en s.k. ”handlingsplan”, som samverkas med
fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om åtgärderna.
Dialog med invånare
Socialnämnden har fastställt rutiner för dialog med brukar-organisationer. Nämnden
jobbar med KPR (Kommunala pensionsrådet) samt FHR (Råd för funktionsnedsatta).
Under 2021 ska det dock göras en förändring då KPR och FHR kommer att slås ihop.
På så sätt ska det bli lättare att få samma information.
Sjukfrånvaro
Socialnämnden har under 2020 upplevt en ökad sjukfrånvaro i och med pandemin,
som i sin tur har lett till situationsanpassade åtgärder. Enligt presidiet tas
handlingsplaner fram per kvartal för att motverka sjukfrånvaro, detta görs främst av
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ledningsgruppen. Nämnden erhåller sedan en analys av planen och tar sedan ett
beslut om hur man ska gå vidare.

4.5.2

Ekonomi
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Beslut om
åtgärder vid eventuella avvikelser uppges tas vid behov.
På varje nämndssammanträde får nämnden information om det ekonomiska läget,
både på förvaltningsövergripande nivå samt verksamhetsnivå. Ekonomisk uppföljning
sker därmed månadsvis samt i samband med delårs- och årsbokslut.
Uppföljning av ekonomin per 2020-08-31:
Socialnämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 1,3 mkr.
Budgetavvikelse för perioden är för individ och familjeomsorgen (IFO) -13,5 mkr,
funktionshinder (FUN) + 2,5 mkr, äldreomsorgen inklusive bistånd (ÄO) + 2,5 mkr,
kommunal hälso- och sjukvård (KHS) -0,2 mkr och förvaltningsgemensamt 10,0 mkr
samt nämnd 0,1 mkr.
Den negativa budgetavvikelsen inom IFO beror främst på kostnader för placeringar
inom vuxen samt barn och unga. Kostnader för placeringar förväntas avta något under
hösten. Den positiva budgetavvikelsen inom förvaltningsgemensamt beror bland annat
på retroaktiv ersättning på drygt 3 mkr för sjukfrånvaro samt att volymökningar
förväntas tas inom respektive avdelnings budget.
Uppföljning av ekonomin per 2020-12-31:
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 8,8 mkr.
Nettokostnaderna för verksamheterna ligger på cirka 358 mkr och de största posterna
utgörs av äldreomsorg inklusive bistånd (46 %), individ- och familjeomsorg (23 %) och
funktionshinder (21 %).

4.5.3

Intern kontroll
Socialnämnden tar fram en internkontrollplan varje år i november för kommande år.
Interkontrollplanens innehåll tas fram utifrån diskussioner i nämnden om risker samt
förslag från förvaltningen. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll sker vid
ett tillfälle under året.
Enligt presidiet och berörda tjänstemän är interkontrollplanen ett resultat av genomförd
riskanalys.

4.5.4

Övrigt
Händelser av väsentlig betydelse 2020:
Det har varit ökad sjukfrånvaro som har lett till situationsanpassade åtgärder.
Vikarietillgången har ibland varit en utmaning, särskilt under semestern då ordinarie
personal fått ta extrapass för att kunna lösa bemanningen.
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Väsentliga risker och utmaningar identifierade av nämnden:
Enligt presidiet och berörda tjänstemän har nämnden en del utmaningar under den
närmaste framtid. T.ex. har ett nytt verksamhetssystem upphandlats, arbetet
påbörjades under 2020.
Implementering av det nya verksamhetssystemet planeras starta under hösten 2021.
Det finns stora möjligheter till utveckling och digitalisering i samband med införandet.
Arbetet kommer dock kräva tid av förvaltningens centrala resurser samt
superanvändare och enhetschefer i verksamheterna. Det nya verksamhetssystemet
kommer påverka alla slutanvändare vilket inkluderar tillsvidareanställda så väl som
vikarier och timanställda. En av flera stora utmaningar är att säkerställa en bra
utbildning i systemet för alla anställda.
En annan utmaning som socialnämnden har är nära vård. Befolkningsprognosen visar
tydligt på en ökning av antalet personer över 85 år. I och med den demografiska
utvecklingen kommer allt fler invånare att leva längre och därmed ha längre
sjukdomstid – fler kommer vara kroniskt sjuka och fler multisjuka kommer upptäckas.
Dessa nya utmaningar ställer högre krav på kommunen och äldreomsorgen då allt fler
kommer behöva få vård i hemmet.
En annan utmaning som socialnämnden står inför är den nya socialtjänstlagen som
beräknas träda i kraft 1 januari 2023. Den kommer ställa högre krav på nämnden, det
införs sannolikt t.ex. krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kommer att kräva
viss omställning enligt presidiet.

4.5.5

Vår bedömning
Vi bedömer att socialnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig mål- och
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade
inriktningsmålen och uppföljning sker regelbundet.
Vi bedömer att nämndens ekonomistyrning i huvudsak har varit tillräcklig. Vi bedömer
att socialnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa verksamheten och
dess kostnader till fastlagd budget samt tillskott som kommunstyrelsen har erhållit..
Vi bedömer att nämndens struktur för intern kontroll i huvudsak är tillräcklig.
Granskningen visar att nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern
kontroll samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.
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Med anledning av dragningen i kommunstyrelsen kring vårdsamverkan den 20210225 vill
jag ställa följande frågor till kommunstyrelsen ordförande

Jag tolkar dragningen som att Tjörn avser att kliva ur eller redan har klivit ur åtaganden som
kommunen enligt hälso- och sjukvårdsavtalet fortfarande har. Att detta redan idag påverkar
Tjörnbornas möjlighet till en god och nära vård.
Så mina frågor är som följer?
Enligt hälso och sjukvårdsavtalet som gäller fram till 2022-12-31 ska vi som avtalspart säga
upp avtalet skriftligen.
Har Tjörns kommun skriftligen sagt upp avtalet i enlighet med § 1:4 i avtalet?
Om ingen uppsägning skett varför uppfyller inte Tjörn kommun sina åtaganden så att våra
medborgare kan få tillgång till en god och nära vård?
På vilket mandat / enligt vilken delegation har vår förvaltning valt att åsidosätta ett avtal som
fastställts av kommunfullmäktige?
Om en skriftlig uppsägning gjorts, när gjordes den i så fall och av vem?
Tanja Siladji Dahne
Miljöpartiet de Gröna, Tjörn
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Motion om Vatten- och avloppsverksamheten på Tjörn
VA-verksamheten har behov av ett antal stora investeringar. I kommunens antagna budget från
2020-06-11 finns en beräknad investeringsvolym på över 330 miljoner kronor upptagna för åren
2021-2025.
Detta samtidigt som dagens VA-verksamhet har stora problem. Tjörns kommun har redan den
högsta VA-taxan i landet och om den enda åtgärd som görs är att höja VA-taxan ytterligare så
kommer den att stiga långt mycket mer framöver än övriga livsnödvändiga kostnader för
medborgare och företag. För att abonnenterna inte skall behöva drabbas av stora avgiftshöjningar
är det viktigt att vi tar ett samlat grepp över hela den nuvarande verksamheten och prioriterar de
åtgärder som kan sänka kostnaderna som helhet.
Driftsbudgeten
Inom driftsbudgeten bör samtliga kostnader nagelfaras i syfte att kraftigt sänka kostnaderna.
Översyn av avtal och inköpskostnader, administration, personal- och lönekostnader, befintliga
underhållskostnader, åtaganden och avtal, fakturahantering, kvalitetssäkring, leverantörskontroll
är självklara inslag i arbetet.
Investeringsbudgeten
När det gäller investeringsbudgeten skall en översyn göras för att prioritera bland de föreslagna
investeringarna. Det är extra viktigt att säkra vattentillgången till Tjörn om detta skall göras
genom, färskvatten från Göta älv, avsaltning av havsvatten eller ökning av befintligt uttag från
Stenungsund kräver en seriös utredning.
Investeringar, ny- och reinvesteringar, som snabbt kan sänka driftskostnaderna på särskilt utsatta
delar av nätet och/eller underhållskostnaderna ska prioriteras. Investeringar som är kopplade till
tidigare befolkningsprognoser skall revideras till kommunens nuvarande lägre ökningstakt. Varje
investering ska kopplas till de driftsmässiga konsekvenser som de medför. Den eventuella
påverkan på taxan ska beräknas innan slutligt beslut om investeringens storlek och förläggning i
tid slutligen avgörs.
Reviderad verksamhetsplan
Sammantaget skall en reviderad verksamhetsplan presenteras för åren 2021-2025 som
innehåller förslag på åtgärder inom drift och investeringsområdet för att taxeutvecklingen ska
vara i nivå med den allmänna prisutvecklingen.
Arbetet bör starta omedelbart och en ny verksamhetsplan tas fram under våren 2021. Om inget
görs riskerar taxeutvecklingen skapa höga och oförutsägbara kostnadshöjningar till skada både
för näringslivet och boende på Tjörn.
Om inget görs kommer den nuvarande situationen med att skattekollektivet överför pengar från
våra skatter för att bekosta avskrivningar på VA-anläggningar att fortsätta. En sådan överföring
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är bokstavligen att ta pengar från skolor och äldreboende för att finansiera vissa Tjörnbors
vattenräkningar.
Det är viktigt att slå fast att VA-taxan skall baseras på principen om självkostnad vare sig
mer eller mindre.
Med stöd av ovanstående yrkar vi att:
Tjörns kommunfullmäktige beslutar att följande principer skall gälla för den framtida VAverksamheten:




Att VA-verksamheten skall bära sina egna kostnader.
Att VA-taxan inte skall stiga mer än konsumentprisindex.
Att verksamhetens kostnader inklusive investeringskostnader anpassas efter VAverksamhetens intäkter så skattekollektivet inte behöver täcka underskott.

För att se till att dessa principer implemeteras i VA-verksamheten föreslår vi dessutom följande
att:
1. ett speciellt VA-nämnd inrättas för att hantera VA-frågorna.
2. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens framtida
underhållsbehov.
3. denna nya nämnd får i uppdrag att skyndsamt se över VA-verksamhetens
investeringsbehov.
4. lägga fram justeringar till VA-taxan som dels baseras på de reviderade underhålls och
investeringsplanerna dels på principen om självkostnad och har som mål att VA-taxan
inte skall stiga mer än kostnadsprisutvecklingen i samhållet i stort.
5. En återrapportering av detta arbete sker senast under november månad 2021 till
kommunfullmäktige.

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Benny Halldin

”Björn på Tjörn” fullmäktigegrupp

Björn Möller
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Skönhetsråd
Nu när Tjörns kommun växer är det viktigt att det finns en tanke bakom utformningen av byggnader. Det
finns flera exempel på kommuner och städer i nutid som uppfört byggnader i klassisk arkitektur, att det är
möjligt är bara en fråga om att vilja. En arkitektur som samspelar med det befintliga är viktigt.
Att nya områden växer fram är oundvikligt och ses som något positivt. Dock tycker jag att där befintliga
byggnader finns ska byggnadsstilen vara enhetlig. Livskvalitén bygger på många faktorer i en kommun och
något som alla påverkas av är det lokala utseendet. Både visuellt eller hur samhällena är utformade.
När nybyggnation eller ombyggnation sker lägger Tjörn kommun minst 1% av projektets kostnad på offentlig
konst. Vid en ny skola kan det alltså handla om 2 miljoner kronor om summan är 200 miljoner. Denna
summa skulle kunna användas på andra sätt och inte vara så låst som den är idag. Om flera projekt pågår
samtidigt går det idag inte att samverka med ovan nämnda 1% för att få en övergripande mer effektivt
användande av det avsatta medlet för konst. Här tycker jag att 1%-regeln ska användas på ett nytt och mer
effektivt sätt. Konst kan vara så mycket mer än ett separat konstverk. De 1% som idag är beslutade att
användas skulle kunna användas till att utforma fasad, entré eller ljussättning av områden eller byggnader
som byggs eller byggs om. Idag har kultur- & fritidsnämnden ansvaret för att konst köps in för l %. De 1% ska
inte bara användas för användandets skull utan jag anser att det behöver göras ett omtag i denna fråga.
Jag vill införa ett skönhetsråd likt det som funnits i Stockholm sedan 1919 med ledamöter och sakkunniga
från ett brett spektra av områden. Detta finns skrivet om deras skönhetsråd: "syfte är att vara rådgivare åt
kommunens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt
värdefulla stadsbilder eller kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden."
Uppdraget ska vara att bevaka natur-, arkitektursbyggnad och kulturmiljöfrågor när kommunen växer
fram samt vara rådgivande i dessa frågor.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

•

Att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen och berörda nämnder att utreda hur ett
skönhetsråd kan införas i Tjörns kommun.

•

Att Tjörns kommun därefter inför ett skönhetsråd med nedanstående utgångspunkter.

•

Att låta skönhetsrådet vara ett rådgivande organ åt kommunens nämnder i frågor som rör
offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

•

Att låta skönhetsrådet bevaka de estetiska värdena i den fysiska miljön och att komma med förslag
till och förbättringar av denna miljö.

•

Att låta skönhetsrådet verka för att bevara det kulturhistoriska arvet.

•

Att låta skönhetsrådet verka för att bevara och bevaka miljövärden i kommunen.

•

Att genom information respektive dialog med kommuninvånarna göra dessa medvetna om
skönhetsrådets roll och verksamhet

Martin Johansson

Kållekärr 2021-04-03
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