
Kommunfullmäktige 
  2022-05-12 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 19 maj 2022, kl. 
17:30, Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn 

Information 
Sammanträdets första timme inleds med ett 
utbildningsseminarium från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om hat och hat mot förtroendevalda. I 
samband med detta kommer sammanträdet ajourneras. 
Fullmäktige återupptar förhandlingarna cirka 18:30. 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 25/5 kl 17:30) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

5 Seminarium: Utbildning från SKR om 
hot och hat mot förtroendevalda 

  

Beslutsärenden 

6 Val av ombud till årsmöte 2022-06-03 för 
Vattenrådet för Bohuskusten 

2021/379 4 - 6 

7 Val av ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen (M) 

2022/17 7 

8 Bordlagt ärende: Val av ersättare i 
kommunstyrelsen (M) 

2022/17 8 

9 Val av styrelseledamot tillika 1:e vice 
ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (M) 

2022/17 9 
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10 Val av suppleant i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB (M) 

2022/17  

11 Inrättande av politisk referensgrupp 
kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

2021/383 10 - 158 

12 Antagande av Äldrestrategi för 
perioden 2022–2030 

2016/192 159 - 227 

13 Antagande av Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 

2021/205 228 - 284 

14 Antagande av hyresmodell för Tjörns 
kommun 

2022/40 285 - 358 

15 Antagande av riktlinjer för 
lokalförsörjning 

2022/41 359 - 415 

16 Ansökan om utökad och förlängd 
kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 416 - 435 

17 Ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2021 

2022/117 436 - 492 

18 Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021 

2022/93 493 - 509 

19 Tolkförmedling Västs årsredovisning 
2021 

2022/120 510 - 568 

20 Förslag till reviderade arvoden för 
röstmottagare 

2022/22 569 - 578 

21 Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om läromedel for alla barn med 
särskilda behov 
 
 

2021/381 579 - 589 
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22 Svar på motion från Martin Johansson  
(-) fd (SD) om att stärka demensvården 

2021/194 590 - 603 

Anmälningsärenden 

23 Anmälan av motion från Rikard Larsson 
(S) om att NPF-anpassa Tjörns skolor 
(Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) 

2022/158 604 - 606 

24 Anmälan av interpellation från Alma 
Sibrian (V) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Martin Johansen (L) om va-
kostnader 

 607 

 

Välkomna! 

Anders G Högmark 
(M) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 
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  2022-05-04 

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE VATTENRÅDET FÖR BOHUSKUSTEN 

Medlemmar och övriga intresserade deltagare hälsas välkomna till VRBKs Årsmöte 2022. 

Datum/Tid:  Fredag 3 juni klockan 10.00 -13.00 

Plats:   GR – Anders Personsgatan 8, Gårda, möteslokal FYRAN 
Möjlighet till medverkan digitalt (Teams) 

Anmälan  
För närvaro och/eller tillgång till möteslänk görs via denna länk: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yceysHY5M06guhrwTIuu_4_j8DYl1bxBhoNel
EMzJG9UMlFGODRJRjAwRzRQVk1TS09GUDlKN0xHUy4u 

Obs! Sista anmälningsdag är fredag 27 maj (viktigast för de som vill närvara på plats och 
säkra lunch/förstärk fika) 

Program 

Ordförande öppnar mötet med inledningsanförande om VRBKs roll, nuläge och framtid 
(axplock ur verksamhetsberättelse och aktiviteter). 

Årsmötesförhandling 

Den nyvalda styrelsen samlas direkt efter årsmötet för ett kort konstituerande möte och 
beslut om firmatecknare. 

Handlingar, anmälan och procedurregler (rösträtt / yttranderätt) vi årsmöte? 

Enligt föreningens stadgar ska årsmöte avhållas innan juni månads utgång.  
Kallelse med fullständig föredragningslista ska tillställas medlemmarna senast 30 dagar (dvs 
4 maj) innan årsmöte. 

Datum och tid för årsmötet aviseras på VRBKs hemsida och sidor i sociala medier (Facebook 
och LinkedIn). 

Nedan föredragningslista samt handlingar till § 8-10 (handlingar årsberättelse) och förslag 
att behandla/fastställa § 17-20 kommer finnas på hemsidan under dokument >  
Årsmöten:  
https://www.vattenradivast.se/vattenradet-for-bohuskusten/dokument/arsmoten.html 

I stadgarna finns ingen begränsning (i tid) för senast inlämning/anmälan av övriga ärenden 
(§21). De kan därför anmälas senast vid behandling av punkt §2 i föredragningslistan 
(fastställande av dagordning). Önskvärt om dessa om möjligt skickas in innan mötet. 

Anmälan för närvaro och tillgång till möteslänk görs via denna länk: 
 

Vid föreningens årstämma har (enligt nuvarande stadgar) endast fullvärdiga medlemmar 
rösträtt. Varje fullvärdig medlem har en röst på årsmötet. 
Fullvärdiga medlemmar är de kommuner, företag och föreningar/organisationer som betalat 
medlems och verksamhetsavgift för år 2021 
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Stödjande (enskilda medlemmar) har ej rösträtt på årsstämma men jämväl närvarorätt, 
yttranderätt och rätt att lämna förslag. 

OBS! Årsmötet kommer vara allmänt öppet för åhörare/deltagare utöver fullvärdiga och 
stödjande medlemmar. T ex nya medlemmar för 2021 och samverkande organisationer 
(länsstyrelsen och vattenråden i VRSV) 

 

Föredragningslista / förslag till dagordning (fastställs §2) Årsmöte 2022 

§1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande (eller vice ordförande).  
§2. Godkännande av dagordning  
§3. Fastställande av röstlängd (fullvärdiga medlemmar 2021) 
§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst  
§5. Val av ordförande vid mötet  
§6. Val av sekreterare vid mötet  
§7. Val av två justerare  
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse  
§9. Revisionsberättelse  
§10. Fastställande av balansräkning /bokslut  
§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  
§12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare  
§13. Val av ordförande och vice ordförande  
§14. Val av styrelseledamöter  
§15. Val av revisorer och ersättare  
§16. Val av valberedning  
§17. Fastställande av arbetsprogram / aktiviteter 2022  
§18. Fastställande av budget  
§19. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter  
§20. Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och revisorer  
§21. Övriga anmälda ärenden 

a) Förslag om upplösning av VRBK under 2022, dock tidigast september (se nedan 
infogat utdrag ur stadgar 

§23. Mötet avslutas 
 
Utdrag VRBK´s stadgar 
 
§22 Upplösning  
För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på två på varandra följande möte, 
varvid ett skall vara ordinarieårsmöte och minst tre månader skall förflyta mellan mötena. Vid det 
senare mötet skall motsvarande majoritet som gäller för ändring av föreningens stadgar (se §21 
Ändring av stadgar nedan) föreligga för att föreningen skall upplösas. Årsmötet skall besluta om hur 
föreningens behållna förmögenhet skall användas vid upplösning. 
 
§21 Ändring stadgar  
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte. För antagande av ändring 
erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmar tillika representerande 
minst två tredjedelar av medlemmarnas totala röstetal, är ense om beslutet. 
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Sändlista (enbart e-post): 

Kallade organisationer/personer (med rösträtt och/eller förslags och yttranderätt): 

Styrelse VRBK 2021-2022 
Övriga förtroendevalda (valberedning, revisorer) 
Medlemskommuner (kommunadress + kontaktpersoner tjänste-/politiker) 
Medlemsföretag (samlingsadress + kontaktperson) 
Medlemsföreningar (förening och/el kontakt) 
Enskilda medlemmar (personlig e-post) 
 

Övriga: 

VRBK Kansli (GR) – Anton Hall (sekretariat), Maria Olsson (ekonomi) 
 
Bohuskusten Vattenvårdsförbund (ordförande/styrelseledamot och kansli) 

Representanter från VRSV Vattenrådssamverkan Väst 

Göta Älvs VR – Monica Dahlberg (sekretariat/GR) 
Bäveåns VR – Sofia Stengavel (i VRBK styrelse) 
Gullmarns VR – Ulf Johannesson (ordf) 
Dalbergså-Holmsåns VR – Karim Hilmér 
Dalslands kanals VR – Leif Aronsson 
Strömsvattnets VR – Anna Simnonsson 
Enningdalsälvens VR – Tanums Kommun 

Länsstyrelsen / Vattenmyndigheten Västerhavet(gruppadress+kontakt): Marcus Stenegren 

Nya (2022) och tidigare enskilda/privata medlemmar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-04 

Valberedningen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Nominering av ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Valberedningen nominerar Bo Bertelsen (M) som ledamot tillika 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 
2022-04-21 att remittera ärendet till valberedningen för nominering av 
ny 1:e vice ordförande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 94 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Bo Bertelsen (M) som ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Benny Andersson (S) föreslår Rikard Larsson (S) som 1:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att omröstning mellan Bengt-Arne Anderssons (M) 
och Benny Anderssons (S) förslag ska genomföras med 
handuppräckning. 

4 röster för Bo Bertelsen (M): Gunnemar Olsson (L), Erling Alsin (-) fd 
(V), Bengt-Arne Andersson (M), George Strömbom (C). 

2 röster för Rikard Larsson (S): Benny Andersson (S), Rosalie Sanyang 
(S). 

1 avstår: Rikard Simensen (SD). 

Bo Bertelsen (M) nomineras till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Val av ersättare i kommunstyrelsen (M) 

2022/17 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att valet till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen återremitterats till valberedningen beslutar 
kommunfullmäktige att bordlägga det aktuella ärendet. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-04-21, § 94 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-04 

Valberedningen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Nominering av styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande 
i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (M) 

2022/17 

Beslut 
Valberedningen nominerar Robert Windelstrand (M) som 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB. 
 
Sammanfattning 
Lars Carlsson (M) har entledigats från uppdraget som ledamot tillika 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Inför kommunfullmäktiges 
behandling av valärendet ska valberedningen inkomma med 
nominering av ny 1:e vice ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt-Arne Andersson (M) föreslår Robert Windelstrand (M) som 
styrelseledamot tillika 1:e vice ordförande i Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 

Förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2021/383 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna förslaget att inrätta en politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 

2 Den politiska referensgruppen ska träda i kraft från och med  
2023-01-01. 

3 Finansiering av den nya politiska grupperingen ska tas inom ramen 
för kommunfullmäktiges budget. 

4 Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram arbetsmodeller (och 
tillhörande ev styrdokument) för samverkan och kommunikation 
kopplat till den nya referensgruppen. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk grupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. Den politiska 
grupperingen föreslås bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förslaget skickades på remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-27 till samtliga nämnder och styrelser samt till politiska 
partier med representation i kommunfullmäktige. Samtliga 
remissinstanser som lämnat svar ställer sig positiva till förslaget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Synpunkter har dock inkommit från några av remissinstanserna 
vilka kommunkansliet till viss del beaktat i förslaget i 
tjänsteutlåtandet 2022-03-24. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 70 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 § 18 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16 § 32 
Socialnämnden 2022-02-23 § 38 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17 § 25 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 § 39 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 2021-12-
27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04 
Remissvar från nämnder och styrelser 
Remissvar från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna 2022-03-11 
Remissvar från Moderaterna 2022-03-23 
Remissvar från Liberalerna 2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) och Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2021/383 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna förslaget att inrätta en politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande. 

2 Den politiska referensgruppen ska träda i kraft från och med  
2023-01-01. 

3 Finansiering av den nya politiska grupperingen ska tas inom ramen 
för kommunfullmäktiges budget. 

4 Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram arbetsmodeller (och 
tillhörande ev styrdokument) för samverkan och kommunikation 
kopplat till den nya referensgruppen. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk grupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. Den politiska 
grupperingen föreslås bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förslaget skickades på remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-01-27 till samtliga nämnder och styrelser samt till politiska 
partier med representation i kommunfullmäktige. Remissvaren 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

har nu inkommit och samtliga remissinstanser som lämnat svar 
ställer sig positiva till förslaget. Synpunkter har dock inkommit 
från några av remissinstanserna vilka kommunkansliet till viss del 
beaktat i förslaget i detta tjänsteutlåtande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 § 18 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16 § 32 
Socialnämnden 2022-02-23 § 38 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17 § 25 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 § 39 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 2021-12-
27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04 
Remissvar från nämnder och styrelser 
Remissvar från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna 2022-03-11 
Remissvar från Moderaterna 2022-03-23 
Remissvar från Liberalerna 2022-03-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (8) 

 2022-03-24 Dnr 2021/383-001 

Kommunstyrelsen 

Magdalena Patriksson Kommunstyrelsen 
Avdelningschef 
0304-60 10 32 
magdalena.patriksson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 

1 godkänna förslaget att inrätta en politisk referensgrupp kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete i enlighet med detta 
tjänsteutlåtande 

2 den politiska referensgruppen ska träda i kraft från och med  
2023-01-01 

3 finansiering av den nya politiska grupperingen ska tas inom ramen 
för kommunfullmäktiges budget 

4 uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram arbetsmodeller (och 
tillhörande ev styrdokument) för samverkan och kommunikation 
kopplat till den nya referensgruppen 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens arbete kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås förändringar kopplat till den politiska organisationen. Förslaget 
innebär att en politisk grupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och 
tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. Den 
politiska grupperingen föreslås bestå av ordinarie ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande och 2:e vice 
ordförande i respektive nämnd och styrelse. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete samt prioriterade mål i kommunstyrelsens 
detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förslaget skickades på remiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-
01-27 till samtliga nämnder och styrelser samt till politiska partier med 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (8) 

 2022-03-24 Dnr 2021/383-001

representation i kommunfullmäktige. Remissvaren har nu inkommit 
och samtliga remissinstanser som lämnat svar ställer sig positiva till 
förslaget. Synpunkter har dock inkommit från några av 
remissinstanserna vilka kommunkansliet till viss del beaktat i förslaget 
i detta tjänsteutlåtande. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27 § 18 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16 § 32 
Socialnämnden 2022-02-23 § 38 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 § 12 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-17 § 25 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 § 39 
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Ärendet  

Bakgrund 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram 
förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt 
förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre 
styrning, ledning och samordning. Arbetet har skett dels utifrån 
prioriterade mål i kommunstyrelsens detaljbudget 2020 samt 2021 och 
dels utifrån inkomna och bifallna motioner. 

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete 
I kommunstyrelsens detaljbudget för 2021 finns två prioriterade mål 
som berör kommunens förebyggande arbete, nämligen ”Förbättrad 
samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande 
arbete” samt ”Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska 
struktureras”. Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet är en 
viktig pusselbit i arbetet att åstadkomma framför allt social hållbarhet 
utifrån Agenda 2030. 

Folkhälsostrateg, processledare för barn och unga samt 
säkerhetssamordnare har därför under 2021 arbetat med ett göra en 
kartläggning av de olika grupperingar som finns i kommunen 
kopplade till det förebyggande arbetet såväl på politisk nivå som på 
tjänstepersonsnivå. Gruppen har också studerat forskning kopplat till 
hur tvärsektoriellt arbete kan bedrivas på bästa sätt i en kommun. 
Utöver detta har gruppen gjort omfattande benchmarking gentemot 
omkringliggande kommuner för att studera hur de organiserat sitt 
förebyggande arbete och vilka erfarenheter kommunerna gjort kopplat 
till detta.  

Baserat på inhämtad kunskap från kommunens eget arbete, forskning 
och benchmarking föreslår gruppen i sin rapport ett nytt sätt att 
organisera kommunens förebyggande arbete. De tvärsektoriella 
grupper som finns idag i kommunen upplevs som en styrka men 
samordningen, styrning och samverkan mellan grupperna behöver bli 
bättre för att minska parallella spår och för att kommunen ska kunna 
kraftsamla kring gemensamma utmaningar. För detta krävs 
förändringar såväl i den politiska styrningen som i styrningen i 
verksamheten. Förslaget för att hantera detta är att skapa en avdelning 
för hållbarhet och förebyggande arbete, en styrgrupp för hållbarhet och 
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förebyggande arbete samt en utökad presidiedialog med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) i stället för Rådet för hälsa och social 
hållbarhet som föreslås avskaffas. Detta skulle, enligt författarna till 
rapporten, förbättra styrningen, öka samverkan, minska sårbarhet och 
möjliggöra kraftsamlingar kring gemensamma utmaningar. 

Kommunövergripande kartläggning av kommunens arbete kopplat till 
Agenda 2030 
Utifrån prioriterat mål i kommunstyrelsens detaljbudget 2020 
genomfördes under 2020/2021 en kommunövergripande kartläggning 
av kommunens arbete kopplat till Agenda 2030. Rapporten som blev 
resultatet av kartläggningen visade inte bara hur kommunens arbete 
kopplat till Agenda 2030 såg ut utan föreslog också hur kommunens 
fortsatta hållbarhetsarbete skulle kunna genomföras och organiseras. 
Rapporten pekar bland annat på behov av att skapa 
kommunövergripande strukturer för styrning, ledning och samordning, 
ett kommunövergripande team som arbetar med hållbarhetsfrågorna 
samt en kommunövergripande samordnande funktion för arbetet.  

Motioner kring kommunens hållbarhetsarbete 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att bifalla en motion från 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av en 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet. I motionen pekar 
motionärerna på brister i samordningen och organiseringen av 
kommunens förebyggande arbete för att uppnå en långsiktig social 
hållbarhet. Motionärerna föreslår att en kommunövergripande 
avdelning för sociala hållbarhetsfrågor ska inrättas. Man menar att en 
sådan avdelning skulle främja kommunens förebyggande arbete och 
minska behovet av individuella insatser i facknämnderna.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att bifalla en motion från 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) i vilken 
kommunkansliet gavs i uppdrag att anställa en kommunekolog 
och/eller en hållbarhetsstrateg samt att utreda och föreslå lämplig 
organisering av ett Agenda 2030-organ. Det nya organet ska arbeta 
kommunövergripande och motverka att vi fastnar i stuprör. 

Politisk styrning idag 
Idag fattas politiska beslut i ärenden kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete i kommunens olika nämnder och styrelser. Utöver 
detta finns det idag två tvärsektoriella politiska grupperingar; Rådet för 

17



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (8) 

 2022-03-24 Dnr 2021/383-001

hälsa och social hållbarhet samt Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. Dialog med Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sker via Rådet för hälsa och social hållbarhet samt 
via så kallade presidiedialoger.  

De nuvarande råden föreslås att vara kvar i nuläget. Nämndernas och 
styrelsernas nuvarande ansvarsområden förändras inte heller i och med 
förslaget i detta tjänsteutlåtande. 

Att Rådet för hälsa och social hållbarhet ska finnas är överenskommet 
med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden via det avtal som finns 
mellan parterna kopplat till folkhälsoarbetet. 

Inkomna remissvar 
Samtliga nämnder, Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB samt 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna 
har lämnat i remissvar i ärendet. Samtliga av dessa remissinstanser 
ställer sig bakom förslaget på en förändrad politisk styrning.  

Synpunkter har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, 
Moderaterna samt Liberalerna att storleken på den politiska 
grupperingen kan innebära att arbetet blir tungrott och svårhanterligt. 
Kommunkansliet menar dock att denna storlek på grupp är nödvändig 
för att säkerställa representation från samtliga nämnder och styrelser 
samt från såväl majoritet som opposition. En bred representation är en 
förutsättning för en ökad samverkan och kommunikation över 
verksamhetsgränser.  

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna menar i sitt remissvar att 
förslaget om vilka som ska beredas plats i den nya politiska 
grupperingen är bra under förutsättning att det är majoriteten som 
utser ordförande och oppositionen som utser andre vice ordförande. 
Detta är inget som kan garanteras utifrån förvaltningen och 
tjänstepersonerna utan är en fråga som får hanteras vidare av politiken i 
samband med val till nämnderna.  

Barn- och utbildningsnämnden och Moderaterna lyfter också fram att 
det behövs tas fram en modell för hur kommunikation mellan 
nämnder, styrelser och den nya politiska grupperingen ska ske. Detta är 
något som kommer att tas fram efter att beslut fattats om den politiska 
grupperingen ska inrättas eller inte. Ansvarig för att ta fram 
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arbetsmodeller kopplat till den nya politiska grupperingen blir 
avdelningschefen för Avdelningen för hållbarhet och förebyggande 
arbete, samma funktion som också föreslås bli sammankallande för 
grupperingen. 

Moderaterna önskar också att det tydliggörs att det är den nya politiska 
grupperingens ansvar att se till så att beslut förankras i förekommande 
nämnder. Det är oklart om denna synpunkt kan omhändertas då den 
nya politiska grupperingen inte kommer att ha något beslutsmandat 
men det vore dock lämpligt att frågor som kan påverka mer än den 
egna nämnden lyfts i den nya grupperingen för att inhämta synpunkter 
och perspektiv innan frågan bereds och beslutas av ansvarig nämnd 
eller styrelse.  

Fråga om finansiering av den nya grupperingen har lyfts från 
Moderaternas sida. Det är kommunkansliets förslag att gruppen 
finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges budget då den har ett 
kommunövergripande syfte.  

Liberalerna lyfter i sitt remissvar fram att den politiska grupperingen 
bör benämnas referensgrupp och inte styrgrupp eftersom det inte 
förefaller att några beslutsmandat följer med grupperingen då det i 
förslaget föreslås att politiska beslut även fortsättningsvis ska fattas i 
respektive nämnd, styrelse och råd.  

Övriga synpunkter som lyfts fram från Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Moderaterna berör den redan formerade 
avdelningen på kommunkansliet, Avdelningen för hållbarhet och 
förebyggande arbete, varför de inte behandlas i detta ärende. Beslut om 
inrättande av den nya avdelningen är redan fattat av 
kommundirektören. Hur avdelningen ska bemannas är en fråga för 
kommundirektör och avdelningschef för avdelningen att besluta om. 
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Förslag på ny struktur för politisk styrning utifrån remissrunda 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens verksamhet kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete samt för att verkställa de politiska besluten kopplade till tidigare 
nämnda motioner föreslås att kommunfullmäktige utser en politisk 
referensgrupp kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete.  

Den nya politiska referensgruppen föreslås bestå av  

• kommunstyrelsens arbetsutskott (ordinarie ledamöter) 
• ordförande samt 2:e vice ordförande från kommunens samtliga 

nämnder och styrelser 

Syftet med referensgruppen är att främja och förbättra tvärsektoriell 
kommunikation och samverkan för att på så sätt skapa en helhetssyn 
kring frågorna vilket i sin tur skapar förutsättningar för en förbättrad 
styrning och ledning av arbetet. Gruppen kan därmed ses som ett 
samverkansforum för frågor som berör hållbarhet och förebyggande 
arbete. Gruppen kommer till att börja med inte tilldelas något 
beslutande mandat utan politiska beslut i dessa frågor kommer även 
fortsättningsvis att fattas i nämnder och styrelser precis som idag. Det 
är dock viktigt att frågor på hållbarhetsområdet som kan beröra fler 
verksamheter än den egna nämnden/styrelsen lyfts till referensgruppen 
för inhämtning av synpunkter, perspektiv och tänkbara konsekvenser 
innan frågorna bereds och beslutas i ansvarig nämnd/styrelse.  

Den politiska referensgruppen föreslås att sammanträda minst 2 gånger 
per år. Sammanträdena ska planeras så att de är synkade med 
kommunens budget- och uppföljningsprocess vilket möjliggör att 
gruppen blir en del av arbetet med framtagning och uppföljning av 
budgetmål.  

Avdelningschef för Avdelningen för hållbarhet och förebyggande 
arbete (kommunkansliet) sammankallar den politiska referensgruppen 
och ansvarar även för att ta fram arbetsmodeller och eventuella 
styrdokument som behövs för gruppen kopplat till bland annat 
samverkan och kommunikation.  

I en förlängning innebär förslaget att Rådet för hälsa och social 
hållbarhet läggs ned till förmån för en utökade presidiedialog. För att 
detta ska kunna ske krävs ett reviderat avtal med Hälso- och 
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sjukvårdsnämnden. Huruvida det är denna nya referensgrupp som ska 
användas för denna presidiedialog eller inte återstår att se och 
förhandlas tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är 
avdelningschefen för Avdelningen för hållbarhet och förebyggande 
arbete som ansvarar för fortsatt dialog med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Konsekvens 
För att möta upp förändringarna i den politiska styrningen har 
kommundirektör valt att göra förändringar i organisationen på 
verksamhetsnivå genom att tillskapa en avdelning på kommunkansliet, 
Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete. Avdelningen finns 
från och med den 1 mars 2022. I avdelningen samlas 
kommunövergripande funktioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete. Dessa funktioner har tidigare varit organiserade 
inom kommunledningskontoret samt inom kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Kommunkansliet kommer att påbörja dialog med Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden för att revidera det gällande avtalet kopplat till 
samverkan i folkhälsoarbetet. Ett nytt avtal krävs för att kommunen ska 
kunna avskaffa Rådet för hälsa och social hållbarhet till förmån för en 
utökad presidiedialog. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör 
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Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och 

förslag på organisering, styrning och samordning 

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Syfte och mål 
I Kommunstyrelsens detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål som 
lyder:  

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete 

Kommunens förebyggande arbete för att skapa förutsättningar för 
ett gott liv för alla våra kommuninvånare sker inom många olika 
delar av kommunens arbete. Då det är många aktörer som arbetar 
förebyggande behövs en god samordning, styrning och ledning av 
arbetet för att vi ska kunna leverera så mycket värde som möjligt 
till våra kommuninvånare utifrån de behov som finns och utifrån 
de resurser som satsas.  

Under året ska arbetsformerna kopplat till samordning, styrning 
och ledning genomlysas och förslag på förbättringar ska tas fram. 
Kanske finns det andra kommuner som lyckats bra med sitt 
förebyggande arbete som vi kan inspireras av. I arbetet bör 
representanter från barn och utbildning, kultur och fritid samt 
socialförvaltningen delta. Arbetet ska samordnas och ledas av 
kommunstyrelsen. 

1.2 Vad innefattar begreppet förebyggande och 
främjande arbete?  

I detta uppdrag innefattar förebyggande arbete det arbete som 
kommunen gör för att förebygga ohälsa och otrygghet i Tjörns 
befolkning. Det övergripande begreppet är social hållbarhet.  

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsa och förebygga fysisk, psykisk 
och social ohälsa. Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar 
av eller hos hela befolkningen med mål att skapa en jämlik hälsa för alla. 
Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa samt om 
sambanden mellan samhällets utformning och hälsa.  

I kommunens folkhälso- och social hållbarhetsstrategi står att 
kommunen särskilt ska ta hänsyn till de grupper som har störst risk för 
ohälsa och öka deras förutsättningar för att utveckla en god hälsa. Ur ett 
folkhälsoperspektiv uppnås den största effekten på den samlade 
befolkningens hälsa genom övergripande åtgärder som påverkar 
bredare befolkningsgrupper. 
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Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och 
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Men för att minska skillnaderna i hälsa behöver kommunen även utgå 
från principen om proportionell universalism, vilket innebär att alla ska 
kunna nås av insatser men i olika form och intensitet utifrån sina behov. 
Figur nedan illustrerar de olika preventionsnivåerna. 

 
Figur 1 Preventionsnivåer 

Trygghetsarbete och social hållbarhets – och folkhälsoarbete hänger ihop 
och måste ske i samverkan. För att lyckas med detta behöver kommunen 
samverka över nämnds- och förvaltningsgränser samt med externa 
aktörer som till exempel primärvård, näringsliv och civilsamhälle då vi 
har olika roller i arbetet. Bilden nedan illustrerar detta.  

 
Figur 2 Hälsans bestämningsfaktorer 
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Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och 

förslag på organisering, styrning och samordning 

Kommunens trygghetsarbete prioriterar sex områden för perioden 2017-
2021: 

• Barn och unga 
• Sociala risker 
• Drogförebyggande insatser 
• Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) 
• Trafikfrågor  
• Integrationsfrågor 

Kommunen har också folkhälsopolitiska mål under perioden 2019-2026. 
Utifrån det avtal som kommunen har med Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSNV) är det några mål i folkhälso- och social 
hållbarhetsstrategin som berörs extra under avtalsperioden 2021-2024. 
Dessa är:  

• Kunskap, kompetenser, utbildning (nationellt mål) 
× Kraftsamling fullföljda studier  

• Levnadsvanor (nationellt mål) 
× Främja/förebygga ungas psykiska och fysiska hälsa/ohälsa och 

förebygga användandet av ANDT 
• Kontroll, delaktighet och inflytande (nationellt mål) 

× Främja delaktighet och inflytande för unga och för de med ökad 
risk för ohälsa  

• Jämställdhetsarbete och jämlikhetsarbete (nationellt mål)  
× SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
× Tjörns kommun ska i allt folkhälsoarbete ta hänsyn till de 

grupper som har störst risk för ohälsa och öka deras 
förutsättningar för att utveckla en god hälsa.  

1.3 Kommunens vision kring hållbarhetsarbete 
Kommunen har brutit ned sin vision till tre strategiska områden som 
motsvarar de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. De tre strategiska områdena bryts sedan ned i 
inriktningsmål som sträcker sig över en mandatperiod. I budgeten för 
2021 har kopplingen till Agenda 2030 tydliggjorts. Under rubriken 
”Kommunens strategiska målområden och Agenda 2030” beskrivs det 
att: 

Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. Det är 
inte heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra 
respektive verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska 
lyckas krävs ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan 
olika aktörer, såväl inom som utanför kommunen, nödvändig. 
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2 Nulägesanalys tvärsektoriella 
grupper 

I Tjörns kommun finns det tvärsektoriella grupper som är centrala för 
att möjliggöra den tvärsektoriella samverkan som krävs för att hantera 
frågor som rör barn- och unga, folkhälsa, trygghet, säkerhet, mänskliga 
rättigheter osv.  

I detta avsnitt ges beskrivningar av de tvärsektoriella grupper som 
hanterar frågor kopplade till social hållbarhet och förebyggande arbete 
samt utmaningar och behov som identifierats för att kunna utveckla 
arbetet. 

2.1 Politiska tvärsektoriella grupper 

2.1.1 Rådet för hälsa och social hållbarhet 
I dagsläget finns det ett politiskt rådgivande forum som behandlar social 
hållbarhet och folkhälsa, Rådet för hälsa och social hållbarhet. Rådet är 
politiskt med representanter från alla nämnder samt representanter från 
Tjörns bostads AB, TBAB. Politiker från Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, HSNV, är också representerade.  

Syftet med rådet är att föra en politisk dialog mellan kommun och 
region gällande gemensamma folkhälsoinsatser utifrån det avtal som 
kommunen har med HSNV. En årlig verksamhetsplan för 
folkhälsosatsningar fastställs här med en budget på 1 260 000 kr (inkl. en 
heltids folkhälsostrategtjänst) där hälften finansieras av regionen och 
hälften av kommunen. Sammankallande av rådet är folkhälsostrategen.  

Förutom denna dialog anordnas också två dialogträffar årligen mellan 
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och Tjörns kommun. I 
dessa dialoger är enbart ledamöter från socialnämnden med som 
politiska representanter från Tjörns kommun. I dialogerna deltar också 
förvaltningschef för socialförvaltningen, folkhälsostrateg och enhetschef 
för elevhälsan. 

2.1.2 Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är ett organ för 
överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare 
för pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, nämnder samt 
Tjörns Bostads AB. Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor är 
organisatoriskt knutet till socialnämnden.  
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Rådet ska förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre och 
funktionshindrade, medverka vid förberedelser för upphandling av 
vårdgivare, verka för att pensionärs- och funktionshinderfrågor beaktas 
i nämndernas verksamhetsplaner, initiera nya pensionärs- och 
funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 
remissorgan i frågor som berör pensionärer och funktionshindrade. 
Rådet ska också vara ett forum för opinionsbildning och 
kunskapsspridning. 

Rådet består av 17 ledamöter enligt nedan: 

• fyra ledamöter med personliga ersättare, utsedda av 
pensionärsorganisationerna 

• åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av 
handikapporganisationerna  

• samt fem ledamöter med ersättare utsedda av kommunen. 

2.2 Tvärsektoriella samverkansgrupper på 
tjänstepersonsnivå 

2.2.1 Strategisk samverkansgrupp (SOS gruppen) 
Strategisk samverkansgrupp (SOS-gruppen) har uppdraget att följa upp 
det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn 
och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.  

Gruppen består av chefer från barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, representant ifrån 
kommunala bolag, folkhälsostrateg, processledare barn- och 
ungdomskultur samt processledare barn och unga. Gruppen har en 
budget på 350 000 kr. Sammankallande är processledare barn- och unga.  

Det finns en del ”undergrupper” som är knutna till SOS-gruppen 
nämligen TUMS (Tjörns unga möter sysselsättning), SSPF (samverkan 
skola, socialtjänst, polis och fritid) samt ungdomssamordnare. Cheferna 
till de som driver respektive undergrupp sitter i SOS-gruppen varpå 
information från grupperna lyfts in i SOS-gruppen för att gruppen hela 
tiden ska vara uppdaterad på nuläget kring barn och unga. 

Ungdomssamordnarna har tidigare inte varit direkt knutna till SOS-
gruppen vilket har försvårat att utföra de aktivitet SOS-gruppen beslutat 
kring. Sedan hösten 2020 är ungdomssamordnarna nu knutna till SOS- 
gruppen och är gruppens förlängda arm ut i verksamheterna och är en 
del i att säkerställa god operativ samverkan mellan förvaltningarna.  

Utöver dessa undergrupper sker samverkan i syfte att utbyta 
information för att jobba proaktivt gällande brottsförebyggande och 
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trygghet till exempel samverkan mellan processledare barn och unga, 
polis och säkerhetssamordnare. Det finns även samverkan med 
Stenungsund gällande trygghet för barn och unga. 

2.2.2 Barnkultur i samverkan (BIS-gruppen) 
Gruppen för Barnkultur i samverkan, BIS, har bestått av chefer ifrån 
förskola, skola, kulturskola, socialförvaltning, integrationsenheten samt 
representant från Nordiska akvarellmuseet och kommunens 
kultursamordnare. Från och med 2021 kommer chefernas deltagande 
och det strategiska arbetet att pausas i två år. Det kommer ersättas av så 
kallade kulturombud med sikte på det operativa arbetet. 

Gruppen har till och med 2021 arbetat med att säkerställa att 
handlingsplanens mål och metoder genomförts och utvecklats. Gruppen 
har träffats 10 ggr/år, varav två konferenser med förvaltningarnas 
triogrupper/kulturombud för kompetensutveckling, planering och 
utvärdering. För detta har gruppen haft en budget på 30 000 kr.  

Under 2021 kommer BIS med kulturombud att träffas 4 ggr/år och 
triokonferenserna tar paus. Triogruppernas uppdrag är fortsatt att 
samordna och driva kulturutveckling inom den egna enheten, däribland 
Tjörns kommuns kulturgaranti - Kulturträdet.  

2.2.3 Våld i nära relationer 
Gruppen består av representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, integrationsenheten, Polis, primärvård, 
familjerådgivning, Rädda barnen och Svenska kyrkan. 
Folkhälsostrategen är sammankallande för gruppen.  

Syftet med gruppen är att öka kännedomen om varandras uppdrag, 
erfarenhetsutbyte och att delge varandra information samt 
kontaktnätsetablering. Gruppen arbetar för att samverkan mellan 
myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med 
våldsutsatta ska fungera. Den breda samverkan som finns mellan olika 
myndigheter och ideella organisationer är en viktig förutsättning för att 
våldsutsatta ska få hjälp och stöd. 

Gruppen ska också vara ett stöd i kommunens våldspreventiva arbete 
utifrån den kommungemensamma handlingsplan som finns. 

Gruppen har ingen budget utan arbetet som rör våld i nära relationer 
ska ingå i varje förvaltnings arbete enligt Tjörns kommuns 
budgetdokument. Information om hur man kan rekvirera externa medel 
delges i gruppen.  
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2.2.4 Samverkan för etablering för nyanlända 
Gruppen ”Samverkan för etablering för nyanlända” består av 
representanter från Arbetsförmedlingen, SFI, socialförvaltningen 
(ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten), integrationsenheten 
samt processledare barn- och unga. Chefen vid integrationsenheten är 
sammankallande. Andra parter kan bjudas in efter behov till exempel 
Näringslivsstrateg. 

Gruppen träffas en gång i månaden och pratar individärenden när det 
gäller skola, sysselsättning och att komma ut på arbetsmarknaden. 
Gruppen har ingen budget utan syftet är att gemensamt ta sig an 
uppdraget att få ut personer i arbetet eller annan sysselsättning.  

Mötena är av stor betydelse för de individer som gruppen arbetar kring 
då de möjliggör att skapa tydlig progression för individen utifrån 
många olika perspektiv och att kraftsamla i de fall det behövs extra 
insatser. 

2.2.5 Samverkan äldres hälsa 
Tidigare har det funnits en grupp som kallades ”Äldre kan”. Syftet med 
den gruppen var att de äldre skulle få sin röst hörd och föra dialog med 
kommunen samt att få kunskap och samverka föreningar emellan. 
Gruppen bestod av representanter från pensionärsföreningarna, 
Guldkanten, Svenska kyrkan, kultur – och fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt regionen.  

”Äldre kan” har under pandemin varit pausad och ersatts av 
volontärplattformen ”Allatillsammans”. Här har flera 
frivilligorganisationer samordnat sig för att stötta äldre under pandemin 
med olika ärenden, samtalskontakt osv. Sammankallande är 
Studieförbundet vuxenskolan. Gruppen håller på att utvecklas och har 
också en programmerare knuten till sig som utvecklar 
volontärplattformen. Plattformens syfte är att matcha behov av stöd 
med personer som är villiga att erbjuda sin hjälp men också att matcha 
personer som har samma intresse för att skapa nya kontakter och 
vänskaper för att minska ensamheten. Denna nya grupp fungerar bättre 
än ”Äldre kan” och har utfört många olika aktiviteter och stödjande 
insatser för de äldre under pandemin och kommer att fortsätta även 
efter pandemin. Folkhälsostrateg är kommunens kontaktperson i denna 
grupp.  

Gruppen ”Äldre kan” kommer inte att finnas kvar.  
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2.2.6 Riskhanteringsgruppen 
Riskhanteringsgruppen består av representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, representant ifrån 
kommunala bolag, räddningstjänsten samt beredskapssamordnare och 
säkerhetssamordnare.  

Säkerhetssamordnaren är sammankallande för gruppen. 

Gruppen har inget nedskrivet antaget uppdrag men jobbar med 
strategisk samverkan kring kommunens säkerhetsarbete. Gruppen har 
inte heller någon tilldelad budget utan arbetet ska ingå i 
verksamheternas ordinarie budget. 

Till Riskhanteringsgruppen knyts grupperingar som arbetar med 
informationssäkerhet, systematiskt brandskyddsarbete och 
brottsförebyggande arbete. Utöver dessa grupper sker samverkan med 
till exempel processledare barn- och unga och Polis i syfte att utbyta 
information för att jobba proaktivt gällande brottsförebyggande 
trygghet. Det finns också en samverkan med LOTS-kommunerna (Lilla 
Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund). Samverkan sker i alla typer av 
säkerhetsfrågor. 

2.3 Utmaningar och behov 

2.3.1 Utmaningar kopplade till politiska tvärgrupper 
Rådet för hälsa och social hållbarhet ligger utanför kommunens 
budgetprocess i den bemärkelsen att det inte finns någon naturlig 
ingång till kommunledningen, förvaltningsledningarna och till 
nämndernas budgetarbete. Det behövs en ökad styrning och tydligare 
process hur verksamhetsplanen för folkhälsa kan stötta upp för att 
kommunen ska nå beslutade mål på ett effektivare sätt för att undvika 
parallella spår. Det finns en tydlig systematik för rådets arbete och ett 
årshjul för planering och utvärdering. Det som är ytterligare en 
utmaning är att allt förebyggande arbete inte inkluderas i rådets 
planering utan enbart de insatser som finansieras av folkhälsobudgeten.  

Rådet för hälsa och social hållbarhet är ett rådgivande organ och har 
endast beslutanderätt gällande budgeten som styr verksamhetsplanen. 
Rådet har ca 500 000 kr som ska gå till utvecklingsarbete på en universell 
och selektiv preventionsnivå. För att pengarna ska kunna användas på 
ett framgångsrikt och långsiktigt sätt behöver förvaltningarna också 
avsätta tid och personella resurser för utvecklingsarbete, annars riskerar 
pengarna att inte användas på bästa sätt eller att det blir pengar över. 
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En utmaning är också att förmedla de diskussioner som förs på 
rådsmötena vidare till respektive nämnd och tvärtom.  

Dialogträffarna med HSNV är begränsade då enbart en nämnd och en 
förvaltningschef är med. En del frågor kräver medverkan från flera 
nämnder.  

2.3.2 Tvärsektoriella samverkansgrupper tjänstepersonsnivå 
Det finns en del otydlighet kring vissa gruppers uppdrag (SOS-gruppen 
och Riskhanteringsgruppen) vilket behöver förtydligas eller 
omdefinieras. Ett exempel är att enligt nuvarande uppdragsbeskrivning 
för SOS-gruppen handlar uppdraget om selektiv och indikativ 
prevention. Gruppen jobbar dock idag även en del med universell 
prevention.  

Det behövs generellt bättre och tydligare processer och systematik för 
uppföljning och utvärdering av insatser, metoder och arbetssätt. En del 
grupper har tydlig systematik men inte alla. Detta kan motverkas 
genom tydligare styrning och ledning. De flesta grupper har i dagsläget 
en bristande styrning och ledning och det råder osäkerhet kring vem 
grupperna ska rapportera till. Viktig information riskerar då att inte 
överföras från grupp till förvaltning och upplevelsen av att arbetet inte 
efterfrågas kan få konsekvenser för motivation och driv. Det är svårt 
som enskild individ att vara bärare av frågorna in i sin förvaltning och 
få gehör så att det resulterar i ”action” och att få arbetet att ”kugga” i 
verksamheternas kugghjul. Utifrån detta finns det behov av bättre 
samordning för att kunna underlätta styrning, fånga helheten och få in 
frågorna i linjen och därmed undvika parallella spår. Samordningen 
innebär också att samordna de olika styrdokumenten och förhindra att 
strategier och handlingsplaner faller utanför budgetprocessen och 
därmed prioriteras arbetet inte i verksamhetsplanerna.  

Andra utmaningar är att även om det finns en del utvecklingsmedel i 
kommunen (till exempel i form av folkhälsomedel och SOS-gruppens 
budget) så finns det ibland begränsningar i verksamheten i form av att 
sätta av tid och resurser för att utföra preventivt utvecklingsarbete. Det 
kan innebära att pengarna som finns inte används på bästa sätt eller 
ibland inte används alls. Det finns ett behov av att tydliggöra att det 
tvärsektoriella preventiva utvecklingsarbetet är ett komplement till det 
arbete som verksamheterna redan bedriver i sina ordinarie 
verksamheter. Det finns dock alltid utmaningar då olika prioriteringar 
kan försvåra samverkan. Det är därför viktigt att mötas i detta och hitta 
en nivå som är ”Good enough”.  
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Ytterligare en utmaning som har identifierats är att en del grupper 
kräver en budget men saknar detta. Riskhanteringsgruppen är den 
grupp vi har identifierat som en grupp som behöver ha en egen budget 
för att kunna göra en del gemensamma aktiviteter.  

Det har också identifierats att vi behöver bli bättre på att kommunicera 
det arbete som görs och vad det har fått för resultat samt att samverkan 
som arbetsmetod behöver prioriteras och premieras.  

2.3.3 Tillägg barn- och unga perspektiv 
Processledare för barn och unga har under förra året påbörjat en 
behovsanalys kring det förebyggande arbetet för barn- och unga. 
Analysen innefattar bland annat intervjuer med tjänstepersoner i barn- 
och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur och 
fritidsförvaltningen samt kommunkansli. Även polisen har intervjuats. 
Resultatet visar att det finns ett behov av en ökad samverkan och 
samordning för att undvika stuprör samt en förbättrad kommunikation 
för att lyfta upp det som görs på ett enkelt sätt så vi inte dubbelarbetar.  

Revisionen har också gjort en granskning av det förebyggande arbetet 
och resultatet i rapporten visar att det finns ett behov av att tydliggöra 
styrning av det förebyggande arbetet, att bättre följa upp och utvärdera 
insatser och arbetsmetoder och göra behovsanalys för att bättre matcha 
behov och insatser. Rapporten lyfter även fram att nämnderna har en 
god samverkan och att det finns många förebyggande insatser som 
riktar sig till barn och unga.  
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3 Organisatoriska dilemman för 
förebyggande folkhälso- och 
trygghetsarbete  

3.1 Skapa helhet i offentlig förvaltning och 
tvärsektoriell styrning 

Grupperna som beskrivs i avsnitt 2.0–2.2.3 behandlar olika 
tvärsektoriella perspektiv. I detta avsnitt beskrivs olika dilemman 
utifrån forskning som kan uppkomma med tvärsektoriellt arbete och 
styrning av detta.  

Rapporten Att skapa helhet i offentlig sektor1 beskriver att organisatoriska 
dilemman uppstår delvis på grund av att den formella organisatoriska 
strukturen, beslutsmakt, mandat, resurser, mål och utvärdering är 
organiserade i den vertikala strukturen och inte i den horisontella. 
Därtill har ofta de olika förvaltningarna skilda kulturer och 
kunskapsbaser vilket medför olika förståelseramar och prioriteringar. 
Dilemmat med tvärsektoriella frågor är att dessa ska hanteras i den 
horisontella strukturen, vilken ofta inte hänger ihop med den vertikala. 
Detta försvårar många gånger arbetet och riskerar att hamna utanför 
den ordinarie budgetprocessen och den ordinarie strukturen. Detta 
medför ofta att de som är anställda för att hantera tvärsektoriella frågor 
måste lobba för sitt perspektiv för att få upp det på agendan. Eftersom 
de tvärsektoriella perspektiven under de senaste decennierna har ökat 
från tre till över 11, uppkommer det som Svensson beskriver som 
perspektivträngsel (se bild). Ofta överlappar också perspektiven 
varandra, vilket Svensson beskriver som ”tvärsektoriell 
tvärsektorialiet”. Denna trängsel och ”tvärsektoriell tvärsektorialiet” bör 
om möjligt organiseras under ett gemensamt paraplybegrepp för att 
skapa ordning. Alla tvärsektoriella frågor kan dock inte organiseras och 
samordnas och då kallar Svensson det inte för trängsel utan för krockar. 
Dessa krockar måste värderas och prioriteras. 

 
1 Svensson, 2020. Att skapa helhet i offentlig sektor. 
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Figur 3 Tvärsektoriella perspektiv att hantera i kommunal verksamhet 

 

I de sämsta av världar kan relationen mellan vertikalt och tvärsektoriellt 
arbetande aktörer präglas av att ingen vill se den andres verklighet. 
Detta kan leda till att de tvärsektoriella aktörerna kommer att uppfattas 
som ett ”enfrågefolk”. Svenssons forskning visar att den vertikala 
ledningen inte sällan upplever att de tvärsektoriella frågorna är viktiga 
men, citat från avhandlingen: ”vi har ju en verksamhet att sköta också”. 
Arbetet med tvärsektoriella frågor upplevs alltså inte som en del i den 
ordinarie verksamheten, vilket försvårar arbetet.  

Men i den bästa av världar om arbetet lyckas komma in i linjen med en 
bra ömsesidig kommunikation kan de tvärsektoriella aktörerna 
upplevas som ett stöd i stället för en belastning och resurskrävande.  

3.2 Sociala investeringar 
Välfärdsbehoven för barn och äldre ökar långt mycket snabbare än 
skatteintäkterna från den arbetsföra befolkningen. Budgetåtstramningar 
riskerar att medföra nedprioriteringar av förebyggande insatser som 
långsiktigt kan ge samhällsvinster. Offentlig sektor är uppbyggd för att 
hantera enskilda sakområden, utan hänsyn till en större helhet vilket 
kan försvåra förmågan att hantera samhällsutmaningar proaktivt och att 
förebygga framtida utanförskap på ett resurseffektivt. 

Ett möjligt sätt att bemöta välfärdsutmaningar är någon form av sociala 
investeringar. Sociala investeringar tar sig uttryck dels som ett 
perspektiv eller synsätt som framhäver att kostnader för sociala insatser 
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ska ses som investeringar i humankapital, dels som konkreta arbetssätt 
med tillhörande metoder och verktyg. I praktisk tillämpning handlar det 
om att utveckla nya metoder och arbetssätt för förebyggande och tidiga 
insatser, stimulera samverkan över förvaltningsgränser eller med andra 
aktörer och bidra till organisationsutveckling. Detta antas generera 
sociala och hälsomässiga vinster samt effektivare resursanvändning eller 
kostnadsbesparingar.2 

Riksrevisionen har också i sin granskning funnit att det är viktigt med 
ett långsiktigt perspektiv för att främja en god ekonomisk hushållning. 
En god ekonomisk hushållning kräver dock enligt Riksrevisionen inte 
bara att dagens kostnader och intäkter balanseras. Det behövs också en 
beredskap för den framtida utvecklingen av kostnaderna. 3 

God ekonomisk hushållning kan därför innebära tanken att dagens 
generation inte får eller bör lämna efter sig varken en hälsoskuld, social 
skuld eller miljöskuld i form av kostnader.4 

””Argumentet vi har inte råd med förebyggande insatser” ska sättas i ett annat 
perspektiv för att bättre spegla verkligheten. Vi har inte råd att låta bli” 

(Citat av Lena Hök Chef Idéer för livet och Corporate Responsibility Norden Skandia). 

Men om nu prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering 
är så effektivt och lönsamt, varför är det då så svårt att få det att 
fungera? De system vi arbetar i stödjer många gånger inte de mål och 
syften vi har för våra organisationer – i stället både försvårar och 
förhindrar de stundtals att vi når dessa mål. I stället för att förändra 
rådande ordning går det åt energi för att kringgå systemen och deras 
effekter.5 

 
2 Statens offentliga utredningar, 2020. Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar. 
3 Skandia, Idéer för livet, 2012. Sociala investeringar kring barn och unga, 
4 Ibid. 
5 Ibid.  
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4 Omvärldsbevakning 

4.1 Mölndal 
Mölndal stad har en utvecklingsledare social hållbarhet, en BRÅ- 
samordnare och inom kort en samordnare för arbetet med våld i nära 
relationer. Dessa tjänster är centralt placerade på 
Stadsledningsförvaltningen som ligger under kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har fyra utskott, varav ett är sociala 
hållbarhetsutskottet. Detta utskott fungerar även som plattform för 
samverkan mellan förtroendevalda i kommunen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden (HSN) för det gemensamma folkhälsoavtal som 
kommunen har med HSN- västra (motsvarighet till Tjörns Rådet för 
hälsa och social hållbarhet). Här fastställs verksamhetsplan för folkhälsa 
och uppföljning redovisas. Utskottet har möte med tema folkhälsa två 
gånger per år. Ytterligare två möten sker under året mellan HSN:s 
representanter och arbetsutskottet i kultur- och fritidsnämnden (enligt 
avtalet med den eller de nämnder som ansvara för åtgärder och budget 
av mer operativ art inom folkhälsoavtalet).  

Det finns en alldeles nystartad styrgrupp för social hållbarhet som består 
av sex förvaltningschefer från stadsledning, skola, utbildning, 
socialtjänst, vård- och omsorg samt kultur-och fritidsförvaltningarna. 
Sammankallande är chefen för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Utvecklingsledare social hållbarhet deltar också i gruppen. Syftet med 
gruppen är att lyfta blicken och se social hållbarhet ur ett 
helikopterperspektiv och utifrån det bidra med övergripande styrning, 
synkronisering och samordning. Gruppen kommer bli central i arbetet 
med social hållbarhet. 

Två folkhälsosamordnare är anställda under kultur - och 
fritidsförvaltningen. De är operativt ansvariga för verksamhetsplanen 
för folkhälsa. De arbetar på enhet med totalt ett tiotal personer, tex 
samordnare för områdesarbete (i bostadsområden) och för ungas 
delaktighet. De ingår också i nätverk och arbetsgrupper, både 
”ordinarie” samverkansgrupper i staden, och de skapar även egna 
utifrån behov. Till exempel finns grupper och nätverk kring 
Föräldraskapsstöd, integration samt kring unga som varken arbetar eller 
studerar (KAA). Ett ANDT-nätverk samordnas av en 
folkhälsosamordnare men nära samverkan sker med BRÅ-samordnaren.  

Det brottsförebyggande arbetet kopplar också till kommunstyrelsens 
sociala hållbarhetsutskott. Utskottets ledamöter ingår även i BRÅ-
organisationen tillsammans med tjänstepersoner från staden och Polisen 
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samt fastighetsbolag. BRÅ leds av ordförande i sociala 
hållbarhetsutskottet och BRÅ-samordnaren samordnar arbetet. Det finns 
några arbetsgrupper/samverkansgrupper kopplade till BRÅ som till 
exempel SSPF för ”unga i riskzon” men även kring andra 
trygghetsskapande insatser.  

Mölndals stad driver områdesarbete i fyra bostadsområden. Syftet är att 
förbättra trivsel, trygghet och delaktighet för de som bor där. 
Områdesarbetet bygger på samverkan med de boende och samarbete 
mellan olika förvaltningar inom Mölndals stad och externa parter som 
till exempel föreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, 
studieförbund, polis och trossamfund. 

4.2 Öckerö  
I Öckerö kommun styrs folkhälsoarbetet och trygghetsarbetet i nära 
samverkan. Motsvarigheten till Öckerös råd för hälsa och social 
hållbarhet (Tjörn) är Rådet för hälsa och trygghet (RHT). Rådet för hälsa 
och trygghet består av en kärngrupp och en referensgrupp. I 
kärngruppen ingår representanter från Öckerö kommun, Västra 
götalandsregionen och Polisen. Kommunens representanter utgörs av 
kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, socialchef, skolchef, 
säkerhetssamordnare och folkhälsoutvecklare. Kärngruppens 
deltagande är återkommande under samtliga möten. Referensgruppen 
består av representanter från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 
Svenska kyrkan, Försäkringskassan, primärvården, Folktandvården, 
Räddningstjänsten samt chef för Kultur och Fritid. Sammansättningen i 
referensgruppen är rörlig utifrån aktuella frågor och behov där berörda 
aktörer bjuds in till rådsmötena mot bakgrund av vilket temamötet har, 
det vill säga, antingen folkhälsa, brottsförebyggande eller krisberedskap. 
I tillägg till kärngruppen och referensgruppen finns tillfälligt inbjudna 
aktörer, både interna och externa, som vid behov deltar under mötena. 
Exempel på aktörer i denna kategori är ÖFAB (Öckerö fastigheter AB), 
Öckerö företag, näringslivschef, föreningssamordnare, 
samordningsförbundet, psykiatrin etc.  

Rådsmöten hålls fyra gånger per år och är uppdelade i fokusområdena 
folkhälsa samt krisberedskap. Detta innebär att respektive möte 
antingen har tydligt folkhälsofokus eller krisberedskapsfokus. Frågor 
kring folkhälsa och krisberedskap kan avhandlas under samma möte 
men merparten av mötena tillägnas något av de båda områdena. Denna 
uppdelning möjliggör att möten och dagordning blir mer riktade mot 
berörda aktörer med mer djupgående frågeställningar och teman.  
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RHT-konferenser sker två gånger per år och är likt RHT-mötena 
uppdelade med fokus på folkhälsa respektive krisberedskap. RHT-
konferenserna syftar till fördjupad kunskap inom aktuella ämnen och 
förläggs i samband med kommunens chefsmöten. 

På tjänstemannanivå finns det samverkansgrupper som jobbar 
förebyggande. NOSAM är motsvarigheten till SIMBA som fungerar som 
styrgrupp med vissa arbetsgrupper kring till exempel lokal 
handlingsplan för suicidprevention. Det finns även en Barn- och 
ungdomsgrupp som är en tvärsektoriell grupp inom kommunen som 
jobbar för barn och ungas bästa. Vidare finns Jämställdhetsgruppen som 
ska fungera som stöd i att implementera jämställdhetsstrategin med 
representanter från förvaltningarna. Gällande trygghetsarbetet finns det 
samverkan med polis, folkhälsostrateg och säkerhetssamordnare.   

4.3 Härryda  
Härryda kommun har endast två nämnder utöver kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden samt miljö- och bygglovsnämnden.  

I Härryda kommun har man ett ”Agenda 2030 team” som är placerade 
centralt under utvecklingsavdelningen som ligger direkt under 
kommundirektören. Teamet består av utvecklingsledare folkhälsa, 
utvecklingsledare miljö och utvecklingsledare hållbarhet. Under 2021 tar 
kommunen fram en plan – ett hållbarhetsstrategiskt program – som ska 
vara en riktning för hållbarhetsarbetet på lång sikt. Programmet ska 
vara tillräckligt konkret för att göra skillnad här och nu men ändå 
tillräckligt visionärt för att inspirera även på sikt. Under våren 2021 
träffar kommunens Agenda 2030-team därför företagare, föreningar, 
ungdomar, äldre och olika intresseorganisationer, för dialog om vad 
som krävs för ett gott samhälle nu och i framtiden. Ambitionen är att 
kommunens hållbarhetsstrategiska program ska finnas på plats om ett 
2022. Med sin långsiktighet ska det komplettera kommunens befintliga 
styrning mot de globala målen i Agenda 2030. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker framför allt i 
kommunens verksamheter varje dag, genom exempelvis skola, kultur- 
och fritidsverksamhet samt socialtjänst. Men också i det långsiktiga 
arbetet med att bygga samhället, genom planering av bostäder, miljö 
och trafik. Dessutom ordnas det regelbundet föredrag, kurser och 
utbildningar - för den breda allmänheten liksom för särskilda grupper. 

Samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och fritid (UKF) och 
sektorn för socialtjänst (SOC) styrs bland annat av gällande lagstiftning 
samt budget och verksamhetsplan för Härryda kommun. Sektorcheferna 
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för UKF och SOC har det yttersta ansvaret för att samverkan mellan 
sektorerna fungerar.  

För att leda och utvärdera samverkansformerna finns VIS-gruppen 
(verksamhetschefer i samverkan). VIS-gruppen rapporterar till 
sektorcheferna vid två tillfällen per år. Gruppen består av 
verksamhetschefer med ansvar för Kultur och Fritid, Gymnasium, 
Vuxenutbildning, Förskola, Grundskola, UF (utveckling och 
flerspråkighet), Barn och familj, Integration och arbetsmarknad samt 
Hälsa och bistånd, samt utvecklingsledare folkhälsa. VIS-gruppen leder 
det övergripande arbetet med samverkan för barn och unga. Gruppen 
ansvarar för att samverkansarbetet är funktionellt organiserat och 
utvecklas i takt med nya eller förändrade behov. Gruppen ska 
kontinuerligt följa upp och utvärdera pågående gemensamma 
verksamheter och ge förslag på eventuella förändringar. 

Härryda kommun har inget ”folkhälsoråd” utan folkhälsoarbetet 
kopplat till avtalet med regionen styrs av Kommunstyrelsen, genom 
presidiedialog med västra hälso- och sjukvårdsnämnden och genom en 
styrgrupp (se bild nedan). I styrgruppen ingår socialchefen, chefen för 
utbildning, kultur och fritid samt utvecklingschefen. Dessa tre utgör 
förvaltningsledningens förlängda arm. Verksamhetschef som finns inom 
sektor utbildning, kultur och fritid ingår också. Hen är kopplingen till 
VIS-gruppen (verksamhetschefer i samverkan), som i sin tur utgör 
referensgrupp till folkhälsoarbetet. Hen är dessutom chef över de två 
folkhälsotjänster som finns kvar i den sektorn. Utvecklingsledare 
folkhälsa ingår också i styrgruppen. Styrgruppen beslutar om 
verksamhetsplan för folkhälsa. Planen presenteras vid 
presidiedialogerna med HSNV. 
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Härryda kommun har också ett Brottsförebyggande råd (BRÅ) vilket är 
ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Härryda 
kommun och företrädare för polismyndigheten samt företag och 
organisationer med intresse i brottspreventiva frågor. 

Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och 
effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande 
frågor. Folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet har ingen 
direkt samverkan i nuläget. 

4.4 Kungälv 
Kommunen är inte organiserat i facknämnder utan har en enda nämnd.  

Kungälv arbetar med social hållbarhet och trygghet utifrån ett program 
för social hållbarhet antaget av kommunfullmäktige i vilket det finns 
nedan strategiska mål 

• Ge goda förutsättningar för livslångt lärande. 
• En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet.  
• Ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar. 
• Alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv. 
• Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för 

kommunen  
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• Sveriges lägsta arbetslöshet där utbildning, arbete och sysselsättning 
för de som står längst från arbetsmarknaden 

För att uppfylla dessa mål har de tagit fram fyra handlingsplaner 
nämligen Äldreplan, Social översiktsplan, Funkisplan och Plan för 
trygghet.  

Tidigare har det funnits en utvecklingsavdelning som tillsammans har 
jobbat med dessa frågor men denna finns inte längre på grund av 
ekonomiska besparingar. Detta upplevs försvåra arbetet men 
tydligheten i styrdokumenten gör ändå att arbetet kan drivas. Det finns 
en styrgrupp för arbetet med social hållbarhet som består av 
sektorsledningen. Det operativa arbetet sker i verksamheterna men 
drivs på och stöttas av utvecklingsledare folkhälsa genom 
handlingsplan/verksamhetsplan för folkhälsa och därmed 
folkhälsomedel. Se bild nedan.  

 

 

Kungälvs kommun har både ett ”folkhälsoråd” och presidiedialog med 
HSNV likt Tjörns kommun. I rådet sitter ordförande från nämnderna 
och förvaltningschefer vilket gör att det blir bra förankrat. 
Presidiedialogerna med HSNV förbereds också här. Deras arbete utgår 
från program social hållbarhet. Kungälvs kommun har också 
sammanställt alla deras olika samverkansgrupper och konstellationer 
som jobbar med social hållbarhet. Se bild nedan.  
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Framgångsfaktorer i Kungälv är att man upplever att det sker en god 
och konkret samverkan med syfte att jobba samlat utifrån social 
hållbarhet. Utmaningen är att det blir mycket och personbundet till 
drivande personer. Önskvärt hade varit att bli ännu bättre kunde jobba i 
team med frågorna och använda de olika strategiska funktionerna på ett 
mer samlat sätt.  

4.5 Lerum 
Lerum har tidigare haft en utvecklings- och hållbarhets avdelning med 
flera funktioner som bland annat har arbetat med att leda utveckling och 
uppbyggnad av kommunens hållbarhetsarbete. Här ingår bland annat 
förvaltningens folkhälso- och jämställdhetsarbete samt ansvar för 
införande och underhåll av kommunens gemensamma 
miljö/hållbarhetsledningssystem.  

Lerum har under vintern 2021 startat en organisationsförändring där de 
tjänster som har varit placerade under utvecklings- och 
hållbarhetsenheten har minskat från 9 till 5 och fördelats ut i 
organisationen. Detta upplevs som en tillbakagång i arbetet med social 
hållbarhet och försvårar arbetet.  

Lerum har inget folkhälsoråd utan dialogen för det gemensamma 
folkhälsoarbetet sker genom presidiedialoger med regionens presidium 
två gånger per år. På dialogerna deltar två av kommunalråden samt 
sektorschef och verksamhetschef för lärande, sektorschef och 
verksamhetschef för stöd och omsorg och verksamhetsutvecklare social 
hållbarhet och folkhälsa. Verksamhetsplanen för folkhälsa stäms av i 
presidiedialogerna och går till Kommunstyrelsen för kännedom.  

I Lerum finns ingen övergripande styrgrupp för folkhälsa eller social 
hållbarhet men det finns styrgrupper för de områden som de 
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gemensamt i förvaltningen har bestämt sig för att jobba med. Det finns 
till exempel en strategisk arbetsgrupp (verksamhetschefer) och en 
styrgrupp (sektorschefer) för arbetet med ungas psykiska hälsa och 
drogvanor. Verksamhetsplanen för folkhälsa är tydligt kopplat till de 
prioriterade inriktningarna i budget och stöttar upp arbetet.  

4.6 Ale 
Ale kommun är traditionellt organiserad med flera olika nämnder. 
Kommunens förebyggande arbete och arbetet kring social hållbarhet 
styrs främst utifrån kommunens vision och övergripande prioriteringar 
där sektorscheferna har ansvar för ett mål var och har procesledarstöd 
för att driva arbetet. I dagsläget sker det inte så mycket 
kommunövergripande arbete men det håller på att utvecklas. 

Utvecklingsledare social hållbarhet/folkhälsa är centralt placerad under 
kommunstyrelsen. Det mesta av folkhälsoarbetet drivs genom en 
kommunövergripande grupp som jobbar för barn och ungas 
uppväxtvillkor, TSI (tidiga samordnade insatser). TSI framhäver vikten 
av att jobba behovsinriktat och inte begränsas av organisation och/eller 
strukturer som kan uppstå i offentlig organisation. Organisationen kring 
TSI presenteras i bild nedan.  

 

Ale kommun har också jobbat med ”Ale 360” som har varit en metod för 
att fånga in Alebornas tankar för ett önskvärt och hållbart Ale utifrån 
alla hållbarhetsdimensioner. Att arbeta i 360 grader betyder att de 
lyssnar in, formulerar och förstår frågor från hela varvet av vårt 
samhälle, även bland dem som vanligtvis inte hörs eller delta.  

För att fånga de viktigaste aspekterna för ett önskvärt och hållbart Ale 
användes fyra övergripande frågor i arbetet med 
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perspektivinsamlingen. Frågorna samlar hållbarhetens sociala, 
ekonomiska, ekologiska dimension tillsammans med frågan om 
mänskliga behov och välbefinnande. Områdena som frågorna 
representerar går ofta ihop och överlappar varandra, men skapar 
helhetssyn och förhållningssätt när vi tillsammans pekar ut vår 
gemensamma riktning framåt. Arbetet har sammanställts i en rapport 
och det arbetas nu för att implementera resultatet.  

4.7 Borås 
Borås jobbar med Social hållbarhet utifrån att minska och motverka 
segregation och förbättra livsvillkoren för befolkningen. De jobbar 
områdesbaserat för att minska skillnaderna i hälsa då det är stora 
skillnader beroende på bostadsområde i kommunen. Arbetet grundar 
sig i kommunens välfärdsbokslut. Utifrån detta har man tagit fram ett 
strategiskt dokument för hur man ska arbetet och till detta arbetas det 
med att ta fram handlingsplaner. Handlingsplan för barn och unga är 
den som är färdigställd och utgångspunkten är att jobba med 
familjecentrerat arbetssätt. Handlingsplan för arbete, boende och 
livsmiljö är nästa handlingsplan på tur där målet är att de område som 
finns på polisens lista av särskilt utsatta område ska plockas bort. 
Uppdraget ligger under Kommunstyrelsen men det är 
utbildningssektionen som har drivit arbetet Detta kommer att dock att 
flyttas över helt till Kommunstyrelsen.   

Det finns en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och 
Kommunstyrelsen är den politiska instans som får muntlig redovisning 
två gånger per år. Målbilden är att ta fram ett program för social 
hållbarhet över mandatperiod för att säkerställa långsiktighet.  

Fokus i Borås arbete har varit att skapa förutsättningar för social 
hållbarhet men inte integrerat med de andra dimensionerna i Agenda 
2030. Det finns dock planer på att samla ihop alla dimensioner genom 
att klustra ihop styrdokument mer då det förväntas bli lättare att styra 
och leda arbetet. Det finns också ett behov av att samordna alla 
gruppkonstellationer som jobbar med social hållbarhet på något sätt.  
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4.8 Gemensamma utmaningar och 
framgångsfaktorer utifrån 
omvärldsbevakningen 

4.8.1 Utmaningar 
Tvärsektoriella frågor upplevs generellt som svåra att arbeta med och 
det är en utmaning i sig då det handlar mycket om att försöka få 
nämnder/förvaltningar att gå ur sina stuprör och tänka helhet. Detta 
upplevs slitsamt då det ibland inte finns organisatoriska förutsättningar 
och forum för detta. Vidare upplevs det utmanande att få genomslag i 
arbetet med folkhälsa och social hållbarhet när det inte finns någon 
tydlig (åter) koppling till kommunledning och kommunstyrelsen. Det 
upplevs även svårt att synka arbetet så att de förvaltningar som behöver 
vara med i arbetet har kraft och tid att delta.  

Vidare nämner alla samverkan som en central del i arbetet men det kan 
vara svårt att få till ”rätt” samverkansgrupper och inte sällan möts 
nästan samma personer i flera olika grupperingar. Det kan också 
upplevas som oklart vad samverkan ska syfta till om styrsignaler 
saknas, vilket det många gånger gör. Därför lyfts det som viktigt att ha 
en tydlig struktur, styrning och ledning på samordning och samverkan.  

Det lyfts även en del organisatoriska utmaningar som gör att arbetet 
försvåras. Ett exempel är att i många kommuner skrivs budgetarna 
utifrån den egen nämnden och då missar man ibland gemensamma 
utmaningar som behöver samverkas innan budgetramar anges.  

En del som har eller har haft folkhälsoråd upplever det som ett parallellt 
spår och när det har plockats bort har arbetet kopplat till avtalet med 
västra hälso- och sjukvårdsnämnden lättare kommit in i ordinarie 
budgetarbete.  

4.8.2 Framgångsfaktorer 
De flesta kommunerna uttrycker en styrka i att det finns flera 
strategfunktioner som jobbar tillsammans och är placerade centralt i 
organisationen. Detta möjliggör samverkan och kraftsamlingar mot 
gemensamma utmaningar och verksamheterna kan nyttja en samlad 
kompetensenhet för att stötta i frågor som de inte mäktar med 
ensamma. Det lyfts dock att det finns en risk att förvaltningarna 
"förlitar" sig på att en sådan enhet ansvar helt för de främjande och 
tidigt förebyggande frågorna och tar därmed inte tag i arbete själva.  

Vidare lyfts styrkan i att bredda arbetet med förebyggande arbete till det 
övergripande begreppet social hållbarhet (folkhälsa, 
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förslag på organisering, styrning och samordning 

brottsförebyggande, jämställdhet, demokrati, mångfald) och att ha en 
gemensam styrning som underlättar att kunna jobba ur ett 
helhetsperspektiv. Att ha tydliga styrdokument som utgångspunkt för 
social hållbarhet som ger en gemensam helhetsbild lyfts även som en 
framgångsfaktor. Det behöver också finnas en god struktur och 
samordning av styrdokumenten och de måste vara väl förankrade och 
en naturlig del i budgetprocessen. Politisk vilja lyfts också som central 
för att frågorna ska drivas och prioriteras.  

De flesta kommunerna har en styrgrupp kopplat till arbete kring social 
hållbarhet eller bara till samverkansgrupper för barn och unga. 
Förvaltningsledningen ingår alltid i dessa styrgrupper och det upplevs 
avgörande för att få arbetet att fungera eftersom det möjliggör att arbeta 
över förvaltningsgränserna. 

En del kommuner har ett tydligt BRÅ arbete medan andra har det mer 
integrerat i övriga arbetet. I de fall där samverkan sker upplever man 
goda synergieffekter.  

Det operativa arbetet med folkhälsa och social hållbarhet måste ske ute i 
verksamheterna och de måste äga arbetet för att det ska bli 
framgångsrikt.  

I de lite större kommunerna där man tydligt ser en geografisk skillnad i 
hälsa jobbar man en del områdesinriktat i syfte att utjämna skillnaderna 
vilket upplevs framgångsrikt och nödvändigt.  

4.9 Vad ger framgång?  
En rapport från Länsstyrelsen Stockholm redovisar en analys av 
tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun. 
De kommer fram till några framgångsfaktorer: 

• Strategiska förebyggande funktioner samlats i en gemensam 
avdelning under kommunstyrelsen.  

• Avdelningen leder det kommungemensamma förebyggande arbetet 
genom samverkansplattformar på chefsmässig, strategisk och 
operativ nivå.  

• kommunen arbetar med insatser och metoder med stöd i forskning 
och beprövad erfarenhet. 6 

Eftersom de tvärsektoriella perspektiven under de senaste decennierna 
har ökat markant, uppkommer det inte sällan, det som Svensson, 2020 
beskriver som perspektivträngsel. Ofta överlappar också perspektiven 

 
6  Rapport, 2020. Länsstyrelsen Stockholm, 2020. Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? 
Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun. 
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varandra, vilket Svensson beskriver som ”tvärsektoriell 
tvärsektorialiet”. Denna trängsel och ”tvärsektoriell tvärsektorialiet” bör 
om möjligt organiseras och samordnas under ett gemensamt 
paraplybegrepp för att skapa ordning.7 

Enligt Eriksson, 2018 får vi störst vinning när vi samverkar och 
samordnar olika funktioner. Eriksson menar också att vi behöver bli 
bättre på att ha dialoger, både med våra kunder/medborgare men även 
med chefer och ledning och att hela tiden jobba med systematisk 
problemlösning och uppföljning.  

 

Vi behöver även våga experimentera i mindre skala för att nå 
framgång.8 Även Holmberg, 2019, menar att för att kunna lösa 
komplexa utmaningar behöver vi jobba med dubbla styrlogiker, 
expeditionen (möta globala utmaningar i en osäker framtid) och 
charterresan (pågående verksamhet).9 

 
7 Svensson, 2020, Att skapa helhet i offentlig sektor. 
8 Eriksson, 2018 
9 Holmberg, 2019. Oseglade vatten?, då krävs expeditioner! 
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Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning och 

förslag på organisering, styrning och samordning 

5 Förslag på samordning, styrning och 
organisation  

Förslaget som redovisas i detta stycke är framtaget utifrån resultatet av 
forskningen, kunskaperna från omvärldsbevakningen och våra egna 
interna erfarenheter.  

5.1 Styrdokument för social hållbarhet och 
förebyggande arbete 

För att Tjörns kommun ska uppfylla målen i det strategiska området ”Vi 
skapar välfärd och livskvalitet för alla” finns styrdokument som bryter 
ned målen i operativt arbetet. Kommunens verksamheter behöver 
samverka över förvaltningsgränserna och styrdokumenten behöver 
integreras i budgetarbetet för att kunna mynna ut i konkret arbete som 
gör att målen i antagen vision, budget och styrdokument uppfylls. 

Befintlig strategi för folkhälsa och social hållbarhet föreslås revideras 
något för att kunna vara ett övergripande program för övriga strategier. 
Den nuvarande strategin omvandlas förslagsvis till ”Program för 
trygghet och social hållbarhet”.  

Under detta kommunövergripande program behöver kommunen 
fokusera på några större prioriterade områden kring vilka det 
formuleras strategier. Två av de föreslagna strategierna finns redan på 
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plats (integrationsstrategi samt strategi mot våldsbejakande extremism), 
en är under framtagande (äldrestrategi) och två behöver arbetas om och 
revideras (barn- och ungaplan samt säkerhetspolicy).  

Under strategierna tas det fram handlingsplaner som ska vara mer 
kortsiktiga och operativa till sin karaktär. 

I kommunens budgetprocess behöver hänsyn tas till redan beslutade 
och existerande styrdokument på olika områden. Detta gäller såväl 
processen kopplat till kommunens budget och till processerna för 
detaljbudgetar för respektive nämnd. Budgetdokumenten och beslutade 
styrdokument ska brytas ned i verksamhetsplaner på olika nivåer inom 
förvaltningarna och i vissa fall till kommungemensamma 
verksamhetsplaner som till exempel verksamhetsplan för SOS-gruppen, 
folkhälsa och riskhanteringsgruppen. 
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5.2 Förslag på styrning, ledning och samordning 
De tvärsektoriella grupper som finns idag i kommunen upplevs som en 
styrka men samordningen, styrning och samverkan mellan grupperna 
behöver bli bättre för att minska parallella spår och för att kommunen 
ska kunna kraftsamla kring gemensamma utmaningar. För detta krävs 
förändringar såväl i den politiska styrningen som i styrningen i 
verksamheten. 

Förslaget för att hantera detta är att skapa en avdelning för hållbarhet 
och förebyggande arbete, en styrgrupp för hållbarhet och förebyggande 
arbete samt en utökad presidiedialog med HSN. 

Förslaget förväntas förebygga perspektivträngsel som Petra Svensson 
nämner i sin avhandling och underlättar för frågorna att komma in i 
ordinarie verksamhetsplanering och förhindrar parallella spår utanför 
linjen.  
  

Figur 4 Förslag på ny organisation
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5.2.1 Politisk styrgrupp 
Det nuvarande Rådet för hälsa och social hållbarhet föreslås ersättas av 
en utökad presidiedialog med HSN. I denna utökade dialog föreslås 
följande funktioner delta: 

• Presidiet från varje nämnd och bolag 
• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium 
• Kommundirektör 
• Förvaltningschefer 
• VD:ar bolagen 
• Avdelningschef Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 

Olika funktioner inom avdelningen för hållbarhet och förebyggande 
arbete deltar i mötet som föredragande tjänstepersoner.  

Politisk styrning kommer utöver presidiedialogen med HSN att ske via 
respektive facknämnd i kommunen samt inom ramen för kommunens 
budgetprocess. 

5.2.2 Styrgrupp hållbarhet och förebyggande arbete 
Styrgruppen för hållbarhet och förebyggande arbete motsvaras av 
kommunens ledningsgrupp, dvs kommundirektör, förvaltningschefer 
samt VD:ar bolagen. Vid styrgruppens möten ska också 
avdelningschefen för Avdelningen för hållbarhet och förebyggande 
arbete delta. Om andra funktioner ska delta beror det på vilka frågor 
som är aktuella på dagordningen.  

Styrgruppen ska arbeta strategiskt med styrning, ledning och 
uppföljning av arbetet och ansvarar för att ta beslut vidare till sina 
respektive nämnder. 

Gruppen ska säkerställa att gemensamma prioriterade mål ges som 
förslag i tid för att inkluderas i budgetarbete och tar med sig detta till 
sina respektive nämnder. Gruppen ger riktlinjer och uppdrag till 
avdelningschef för Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete. 

Gruppen rapporterar till nämnder och styrelser och deltar på 
presidiedialogerna.  

Sammankallande för gruppen är avdelningschefen för Avdelningen för 
hållbarhet och förebyggande arbete i samråd med kommundirektör. 

5.2.3 Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 
I syfte att förbättra det strategiska arbetet och samordningen av de 
tvärsektoriella frågorna som rör hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås att en ny avdelning för dessa frågor skapas på kommunkansliet. 
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Till den nya avdelningen tillförs personella resurser från 
Kommunledningskontoret samt från Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Den nya avdelningen föreslås bestå av följande funktioner: 

Avdelningen föreslås innehålla följande funktioner 

• Hållbarhetsstrateg 
• Folkhälsostrateg 
• Processledare barn och unga 
• Ungdomssamordnare 
• Säkerhetssamordnare 
• Beredskapssamordnare 

Syftet med avdelningen är att samordna tvärsektoriella frågor som rör 
social hållbarhet och trygghet för att underlätta styrning och kunna 
kraftsamla kring de största utmaningarna i kommunen kring hållbarhet 
och förebyggande arbete. I avdelningen samlas all input från alla 
tvärsektoriella samverkansgrupper inom området.  

Avdelningen ska vara ett stöd i att tillse att kommunens beslutade 
styrdokument blir integrerat i budgetarbetet och ansvara för 
analysarbete inför varje års budgetarbete och utifrån det komma med 
gemensamt förslag på prioriterade mål till styrgruppen.  

Gruppen ska också ta fram ett välfärdsbokslut/social hållbarhetsbokslut 
inför varje mandatperiod för att kommunen ska kunna jobba 
behovsstyrt och kraftsamla.  

Ett årshjul bör tas fram som beskriver när avdelningen och styrgruppen 
träffas och vad som ska göras när.  

5.3 Finansiering 
För att kunna driva arbetet framåt krävs finansiering vad gäller 
personella resurser, material och insatser. Det är viktigt för att kunna 
stimulera till utvecklingsarbeten. 

I dagens budget finns det en del utvecklingsmedel avsatta för 
tvärsektoriellt förebyggande arbete som bedrivs i SoS gruppen, 
folkhälsa och barn- och ungdomskultur (ca 1 Mkr). 

Utöver detta är det viktigt att även förvaltningarna och bolagen 
prioriterar det förebyggande arbetet och öronmärker en del resurser för 
detta arbete, såväl ekonomiska som personella.  
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Det har också identifierats att riskhanteringsgruppen skulle behöva en 
egen budget för att kunna göra olika aktiviteter. Förslaget är 100 000 kr 
per år.  

5.4 Beslut som krävs 
För att kunna åstadkomma förslaget på den nya organisationen krävs 
beslut på såväl politisk som tjänstepersonsnivå. 

• Tillskapande av avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete 
inkl beslut om budget för avdelningen 

• Tillsättning av tjänst för avdelningschef för den nya avdelningen 
• Fackliga förhandlingar för att flytta resurser till den nya avdelningen 
• Revidering av avtal med HSN kopplat till avskaffande av Rådet för 

folkhälsa och social hållbarhet och att detta ersätts av en utökad 
presidiedialog. 

• Politiska beslut om ny struktur för politisk styrning av arbetet
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Sammanfattning 
 

Denna rapport är ett resultat av en kartläggning av arbetet med Agenda 2030 i Tjörns 
kommun. Kartläggningen genomfördes under hösten 2020 med syfte att skapa en 
nulägesbild av var arbetet med Agenda 2030 befinner sig i kommunens förvaltningar, 
kartlägga vilka utmaningar och möjligheter verksamheterna ser kopplat till 
hållbarhetsarbetet samt att skapa en bild av hur omkringliggande kommuner arbetar 
med Agenda 2030. Rapporten innehåller också en rekommendation kring framtida 
arbetsmodell för hållbarhetsfrågorna samt en rekommendation kring organisation för 
arbetet. 

De intervjuer med ledningsgrupper och strategiska funktioner som genomförts under 
kartläggningen pekar på utmaningar (beskrivs i 8 teman i rapporten) som berör 

• Hindrade tankesätt och mentalitet 
• Uppföljning och mätning 
• Arbetsstrukturer och ansvarsfördelning 
• Gränsöverskridande arbete, samverkan och inkludering 
• Realistiska målsättningar och samsyn 

Utifrån de utmaningar och möjligheter som lyfts fram av kommunens olika 
verksamheter och den benchmarking som genomförts kring omkringliggande 
kommuners arbete så föreslår rapporten att hållbarhetsarbetet framöver kopplas till 
standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – 
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”. 
Arbetsmodellen som presenteras i standarden bygger på tankar från modellen PDCA 
(Plan Do Check Act) samt på ”Styrsnurran” som är framtagen av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner).  

Det rekommenderas vidare i rapporten att kommunen organiserar arbetet med 
hållbarhetsfrågorna med en kommunövergripande styrgrupp, ett kommunövergripande 
hållbarhetsteam, en kommunövergripande samordnande funktion samt mindre och 
tillfälliga arbetsgrupper med representanter från verksamheterna kopplade till de mål 
som prioriteras i arbetet. 
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Sida 1 
Tjörns kommun 

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 består av 17 globala hållbarhetsmål som spänner sig över och berör stora 
delar av hela samhällsutvecklingen. De 17 hållbarhetsmålen består i sin tur av totalt 169 
delmål som behandlar de övergripande sociala, ekonomiska och miljömässiga 
dimensionerna. Tillsammans utgör de 17 hållbarhetsmålen ett övergripande ramverk 
med huvudsyftet att hjälpa länder att styra mot en hållbar utveckling. Målen är 
utformade på ett sådant sätt att alla medlemsländer inom de Förenta Nationerna (FN) 
ska kunna arbeta med dem anpassat efter nationell och lokal kontext. En grundläggande 
tanke med hållbarhetsmålen är att de är odelbara och tillsammans skapar en helhetsbild 
av vilka komplexa utmaningar som behöver bemötas inom samhällsomställningen för 
en hållbar utveckling. Eftersom hållbarhetsmålen omfattar stora delar av hela 
samhällsutvecklingen, behandlar den en bred variation av områden såsom 
klimatförändring, jämställdhet, hälsa, utbildning, fattigdom, anständiga 
anställningsvillkor, hållbar försörjning av rent vatten, livsmedel och energiförsörjning 
samt förutsättningar för innovation och inkluderande samhällen.  

En central fråga i genomförandet av Agenda 2030 är hur arbete med varje enskilt mål 
kan ske utan att motarbeta måluppfyllelsen inom de andra hållbarhetsmålen. Om 
exempelvis tre av hållbarhetsmålen väljs ut som fokus för ett projekt behöver man 
inledningsvis förstå de utvalda målen men också se till att val av arbetsmetod inte 
motverkar måluppfyllelse inom de andra hållbarhetsmålen ur ett långsiktigt perspektiv. 
Detta för att undvika att tid och resurser används till arbete som motarbetar den 
hållbarhet som endast kan uppnås om alla mål tas med i beräkningen.  

Agenda 2030 antogs år 2015 av Sverige och alla andra medlemsländer i FN. Regeringen 
har sagt att Sverige ska vara ledande i det praktiska genomförandet av agendan. 
Kommunerna har fått uppdraget att själva välja lämpliga fokusområden, prioritera 
kunskapsutveckling och utveckla gemensamma lösningar och tillvägagångssätt i den 
lokala kontexten. Utgångsläget för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige är bra. 
Nästan hälften av kommunerna och regionerna uppgav redan år 2017 att de använder 
sig av Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.  

1.2 Agenda 2030 i kommunens budgetdokument 
Kommunen har brutit ned sin vision till tre strategiska områden som motsvarar de tre 
hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre strategiska 
områdena bryts sedan ned i inriktningsmål som sträcker sig över en mandatperiod. I och 
med budgeten för 2020 har kopplingen till Agenda 2030 tydliggjorts. Under rubriken 
”Kommunens strategiska målområden och Agenda 2030” beskrivs det att: 

”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla 
hållbarhetsperspektiv. Vi ska vara hållbara socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en röd tråd genom alla 
våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete.  

62



 

Sida 2 
Tjörns kommun 

Hållbarhet är inte en fråga som ska hanteras vid sidan om. Det är inte 
heller en fråga som vi kan hantera var och en för sig – i våra respektive 
verksamheter, nämnder eller styrelser. För att vi ska lyckas krävs ett 
gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer, såväl inom 
som utanför kommunen, nödvändig.” 

För att förtydliga och illustrera detta följer en figur som visar hur de 17 
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 tillhör social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
genom att visa på kopplingarna till kommunens tre strategiska områden:  
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Sida 3 
Tjörns kommun 

2 Syfte och mål 

I syfte att tydliggöra nuläge för hållbarhetsarbetet i Tjörns kommun, vilka möjligheter 
och utmaningar kommunen har, samt för att bestämma hur arbetet ska bedrivas framåt 
har en kartläggning genomförts. Denna rapport är resultatet av kartläggningen. 

2.1 Projektledarens uppdrag 
Projektledarens uppdrag innefattade dokumentgranskning av relevanta dokument såsom 
budgetar, styrdokument och material som beskriver kommunens arbete. En 
omvärldsbevakning utfördes även för att kartlägga hur närliggande kommuner gått till 
väga i implementeringen av Agenda 2030. Utifrån detta underlag utfördes intervjuer 
med kommunchef, förvaltningschefer samt chefer och medarbetare med strategiska 
positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete inom kommunen kopplar till 
de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter och utmaningar kopplat till 
det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Workshops utfördes även med 
förvaltningarna och de kommunägda bolagen för att komplettera insamlingen av 
material.  
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3 Resultat av kartläggningen 

3.1 Teman från intervjuerna 
Intervjuer genomfördes med kommunchefen, förvaltningschefer samt chefer och 
personal med strategiska positioner. Intervjuerna sökte svar på hur nuvarande arbete 
inom kommunen kopplar till de 17 globala hållbarhetsmålen samt upplevda möjligheter 
och utmaningar kopplat till det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. 
Tematisk analys användes som metod för att sortera och behandla det insamlade 
materialet från intervjuerna.  

3.1.1 Tema 1 - Normer och mentalitet som bromsar 
förändringsarbetet  

Förändringsarbetet som följer med Agenda 2030 beskrivs möta olika typer av motstånd 
på arbetsplatsen. En påtaglig broms upplevs vara oskrivna regler, tankesätt och 
mentaliteter som ibland uppvisar sig på arbetsplatsen. Tankesätt kan stärkas och 
återskapas så länge ingen synliggör och ifrågasätter dem.  

Ett tankesätt som upplevs finnas är att man som tjänsteperson ibland undviker att lyfta 
frågor kopplat till hållbarhetsarbetet för att undvika att uppfattas som politisk eller 
ideologisk.  

En del av de intervjuade menar också att det finns en bristande kunskap om Agenda 
2030 såväl inom verksamheterna som inom politiken som gör att man undviker att lyfta 
hållbarhetsfrågor för att slippa blotta sin egen okunskap. 

Ytterligare en mentalitet som beskrivs hindra arbetet är tankesätten kring att ”vi redan 
gör mycket och är duktiga på det mesta på Tjörn”. En ovilja att läsa in sig på Agenda 
2030 och anstränga sig för att undersöka vad som kan göras mer gentemot 
hållbarhetsmålen medföljer detta tankesätt.  

Närliggande tankesätt beskrivs vara att ”Tjörn innefattas av en speciell kontext som inte 
är lika beroende av vad som sker runtom i världen då man klarar sig bra själv”. Denna 
mentalitet är tydligt motsatt till idén bakom Agenda 2030, att samarbete krävs lokalt, 
nationellt och globalt för att lösa komplexa problem. En frustration lyfts fram i och med 
att detta faktum inte verkar nå fram eller motivera politiker och tjänstepersoner i Tjörn 
till internationella samarbeten.  

3.1.2 Tema 2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?  
Kommunens förvaltningar och bolag ger varierade svar kopplat till huruvida 
framgångar i kommunens arbete kan kopplas till uppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålen. En del menar att passande mått och indikatorer för att mäta framgång 
i hållbarhetsarbetet finns medan andra menar att inget mäts kopplat till hållbarhetsmålen 
i nuläget. Detta pekar på att det finns en osäkerhet kring hur man kan hitta rätt 
indikatorer och hur hållbarhetsmålen kan översättas i lokal kontext.  

65



 

Sida 5 
Tjörns kommun 

Samtidigt beskrivs kommunens arbete redan beröra och bidra till uppfyllande av 
hållbarhetsmålen även om graden av kunskap och förståelse för de globala 
hållbarhetsmålen varierar inom kommunen. Även om några förvaltningar och bolag 
beskriver sig ha tagit några steg framåt i att ta in hållbarhetsmålen i arbetet så uttrycks 
behov av en tydlig struktur, målstyrning, prioritering och ansvarsfördelning så att 
arbetet kan bli effektivare. För att kunna kraftsamla på ett fokuserat sätt behöver 
Agenda 2030 tillåtas bli en del av kärnverksamheten snarare än hur det upplevs för 
många i nuläget, att det ligger som ett parallellt spår som ger upphov till en spretig 
känsla.   

3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning  

När det kommer till struktur för det kommunövergripande arbetet finns mångsidiga svar 
från förvaltningarna och bolagen men svaren har många gemensamma 
beröringspunkter. De övergripande fokusområdena som tas upp är: 

• Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central punkt och 
huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030 och balansen mellan de 17 
hållbarhetsmålen. 

• Vikten av att utse personer inom varje förvaltning och bolag som kan agera som 
kontaktyta och expert för utvalda hållbarhetsmål som matchar personens kompetens 
och ansvarsområden.  

• Uppstart av nya arbetsgrupper och/eller tilldela passande hållbarhetsmål till 
existerande arbetsgrupper inom kommunen som får ansvar att svara på frågor kring 
de tilldelade målen och driva arbetet mot måluppfyllelse.  

• Sammanslagning av Agenda 2030 med existerande styrsystem för att exempelvis 
beskriva kopplingar mellan kommunens arbete och de 17 hållbarhetsmålen med 
tillhörande 169 delmålen. Kommunens beslutsstödsystem Hypergene skulle även 
kunna visa på framgång i uppföljning mot kommunens mål kopplat till Agenda 
2030 genom att agera som samlingsplattform för passande indikatorer.  

• Behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig bestående position som 
har expertis inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet som kan bidra med 
styrning, ledning, samordning och vägledning för kommunens verksamheter. 

Andra mer förvaltningsspecifika områden som lyfts upp är exempelvis hur 
miljöavdelningen kan representera en expertgrupp kopplat till passande hållbarhetsmål 
inom det strategiska området ”Vi bygger en miljövänlig kommun med hållbar 
samhällsutveckling”. Sedan om fler andra expertgrupper inom det ekologiska 
perspektivet utses blir det viktigt att hitta genomtänka och återkommande strukturer för 
samarbete med expertgrupper inom det sociala och ekonomiska perspektivet. Detta 
beskrivs som en viktig utmaning då exempelvis temadagar kan uppfattas av personal 
som ”ensamma tomtebloss”, de är givande kortsiktigt men uppfattas inte som en del av 
något större mer långsiktigt genomtänkt arbete. 

Tydlighet i budget- och styrdokument som exempelvis översiktsplanen (ÖP) beskrivs 
också som särskilt viktiga i att poängtera betydelsen av att Agenda 2030 genomsyrar 
ordinarie verksamhet. Med andra ord att Agenda 2030 behöver fylla en mer 
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framträdande roll i ÖP-arbetet. Det beskrivs även att man i mål- och styrdokument 
behöver förtydliga och gärna illustrera hur man bidrar till uppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålens inom kommunens olika verksamheter. Detta kan innefatta att 
synliggöra indikatorer och mått på framgång samt beskriva varför ett givet arbete kan 
sägas bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmål. Att synliggöra relevanta indikatorer är 
även meningsfullt för att främja intern kunskapsutveckling kring kommunens Agenda 
2030-arbete och för att visa på framsteg och värdet av kommunens arbete gentemot 
externa aktörer och Tjörns befolkning. 

3.1.4 Tema 4 - Nycklar till framgång i det 
kommunövergripande arbetet 

Grundförutsättningar som lyfts återkommande i intervjuerna är avsättande av resurser 
specifikt för att arbeta fokuserat med implementering av Agenda 2030. Chefer och 
medarbetare i kommunen behöver få tydliga och enade signaler från ledning och politik 
att frågan är viktig och tas på allvar. Att visa på hur den kommunövergripande 
samordningen kommer se ut, tydliggöra ansvarsområden och mandat beskrivs som en 
metod att signalera hög prioritet i frågan. Ett annat exempel på tydliga signaler är att de 
globala hållbarhetsmålen nu finns kopplade till kommunens tre strategiska områden i 
kommunfullmäktiges budget.  

En annan nyckel till framgång som lyfts är hur kommunen gynnas av att så snabbt som 
möjligt anamma Agenda 2030 som en del av sitt varumärke.  

Några sätt att motivera politiker och tjänstepersoner ytterligare att driva Agenda 2030 
kan vara att betona den ekonomiska vinningen och samtidigt visa sig attraktiv som 
arbetsgivare och för att locka framtida kommuninvånare och turister.  

Ytterligare en nyckel för framgång i det kommunövergripande arbetet är att göra de 
globala hållbarhetsmålen enkla att relatera till. Kommunen kan lägga fokus på att bryta 
ner Agenda 2030 i mer vardagliga exempel så att det blir lättare kan ta till sig och lära 
sig om målen. Att få hjälp med att förstå vad som är mer eller mindre hållbart är 
grundläggande för att förstå varför ett arbete är betydelsefullt och för att bygga en 
känsla av engagemang. Att få in Agenda 2030 i budgetar är viktigt men kärnan av 
utmaningen förklaras ligga i hur man enkelt förklarar varför agendan kan förverkligas 
genom t ex inköp av lokalt fiskad fisk och cykelturer till och från jobbet. Säkerställandet 
av en lärandeprocess kring hur hållbarhetsmålen kan relateras till vardagen beskrivs 
därför som en avgörande pusselbit. Ett exempel på fokusområde för diskussioner mellan 
förvaltningar och bolag kan vara de tidigare kartläggningar 1som gjorts kopplat till 
Agenda 2030. 

Behovet av rimliga förväntningar kring uppfyllelse av hållbarhetsmålen lyfts även. 
Vissa hållbarhetsmål upplevs ha starkare koppling till vissa förvaltningar vilket borde 
hjälpa i prioriteringen av vem som borde arbeta mot vilka hållbarhetsmål för att ge 
största effekt. Det lyfts även att känslan av fotfäste är viktig att uppnå så man i tidigt 

 
1 Kartläggningar genomförda på socialförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen 
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skede kan identifiera vilka av de 169 delmålen som utgör ”de lägst hängande frukterna”. 
Detta beskrivs som ett viktigt steg för att påbörja praktiskt prioriteringsarbete och 
identifiera vilka mål som man kan bli ännu bättre på att uppfylla. Att sedan kroka arm 
mellan förvaltningar och bolag blir avgörande för att lyckas bidra med så många 
hållbarhetsmål som möjligt, ett arbete som sammanfattas av följande citat:    

”Vi ser att det blir viktigt med kopplingarna och kommunikationen mellan 
förvaltningarna och bolagen, att vi behöver prata med varandra om detta 
arbete på ett sätt som hjälper oss själva och våra kollegor vidare. Det kan 
handla om att vi har workshops eller liknande tillfällen där vi redovisar 
och berättar om vilka mål vi arbetat med, hur vi gjorde det och vilka 
möjligheter och hinder vi stött på. Så vi kan lära oss av varandra och öka 
kunskap kring områdena och hantera komplexiteten.” 

Det beskrivs att inkluderingen av medarbetare i arbetsprocesser kring Agenda 2030 
behöver ske kontinuerligt och på varierade sätt så gemensamma problemformuleringar 
kan formas. Att hitta ett gemensamt språk kring utmaningarna ses som en viktig nyckel 
för att fånga upp alla hållbarhetsmål i ett kommunövergripande arbete.   

3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partners och 
gränsöverskridande samarbeten  

Gränsöverskridande samarbeten mellan kommunen och andra samhällsaktörer lyfts som 
en grundläggande del i arbetet med Agenda 2030. Några samarbetspartners som nämns 
är exempelvis SKR (Sveriges kommuner och regioner), GR (Göteborgsregionen), GU 
(Göteborgs Universitet), Naturvårdsverket, Svenska kyrkan, lokala företag och 
föreningar. Nuvarande samarbete med GR beskrivs som särskilt givande kopplat till 
inspiration och nytänkande kring arbetet med de globala hållbarhetmålen. Ett exempel 
på kunskap som i nuläget efterfrågas från GR av Tjörn är hur kravställande gentemot 
företagare och exploatörer kan styras upp för att möta upp fler av delmålen inom 
Agenda 2030.  

Att ta vara på lärdomar och insikter kring möjligheter och svårigheter kring 
implementeringen av Agenda 2030 i närliggande kommuner beskrivs också som en 
viktig del. Samtidigt lyfts en brist på internationella samarbeten. Detta beskrivs som en 
förlust av berikande globala perspektiv. Kunskapsutbyten och samarbete med regioner 
och kommuner i andra delar av världen, med andra förutsättningar att möta 
hållbarhetsmålen, beskrivs vara en god inspirationskälla för förändringsarbete. Tjörn 
beskrivs ha stor utvecklingspotential i att både söka stöttning i arbetet med Agenda 
2030 och föra sin egen kunskap vidare genom mer strukturerade sätt att söka upp och 
stötta organisationer. Kommunen kan exempelvis söka extern finansiering eller söka 
fler nationella och internationella samarbeten.  

3.1.6 Tema 6 - Fallgropar att undvika i implementeringen av 
Agenda 2030 

Under intervjuerna lyfts det att kommuninvånarna anser att det finns brister i 
delaktighet och insyn i kommunens arbete. Detta syns bland annat i de senaste årens 
resultat i medborgarenkäten. En av anledningarna till det sämre resultatet upplevs vara 
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att det finns brister i transparens och tillit mellan medborgare och politiken vilket i sin 
tur kopplar till delmål 16.7 inom Hållbarhetsmål 16 – Fredliga och inkluderande 
samhällen.  

De intervjuade understryker även värdet av att nyttja Agenda 2030 som en plattform för 
dialog mellan politiker och medborgare. Om tjänstepersoner bidrar till att förankra 
Agenda 2030 hos politiker kan detta leda till att främja inkludering, stärka engagemang 
och sprida kunskap om en gemensam riktning för samhällsutvecklingen. Underskattas 
denna möjlighet, och andra mer kortsiktiga utmaningar tillåts ta upp politikernas fokus 
under mandatperioderna, riskerar arbetet med Agenda 2030 att bli en 
tjänstemannaprodukt.  

En annan fallgrop som identifieras är att be personal inom olika förvaltningar att 
”springa fler maratonlopp samtidigt”. När den ordinarie verksamheten redan innefattar 
intensivt arbete mot många måldokument kan implementeringen av de globala 
hållbarhetsmålen upplevas som en utmaning för mycket, särskilt då förvaltningar och 
verksamheter hanterar en pressad ekonomisk situation. Att få stöd i arbetet genom 
tydliga prioriteringar från högre organisatorisk eller politisk nivå blir då avgörande. Om 
realistiska och lokalt anpassade mål kan identifieras inom de olika 
verksamhetsområdena kan det bli lättare att stärka tjänstepersoners motivation. I 
praktiken beskrivs detta exempelvis kunna ta form genom att inventera och ”vårstäda” 
bland styrande måldokument, slå samman måldokument och synliggöra kopplingar till 
måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. Sammanfattningsvis handlar det om att 
säkerställa hållbara arbetsförhållanden kopplat till Agenda 2030-arbetet.  

Ytterligare en insikt som understryks är att förståelse och respekt för varandras uppdrag 
har stor betydelse och relevans i arbetet med Agenda 2030. Att avsätta tid och resurser, i 
form av möten och samarbeten inom och mellan förvaltningar och bolag, beskrivs som 
ytterst nödvändigt för att förbereda sig på bästa sätt och undvika att hamna efter i 
långsiktiga processer som Agenda 2030. Om budgetramarna som sätts framöver inte ger 
goda förutsättningar för gränsöverskridande arbete kommer ”fallgropen” bli djupare och 
svårare att ta sig ur.  

3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och 
tjänstepersoner 

För att skapa de bästa förutsättningarna för Agenda 2030-arbetet lyfts vikten av att 
samarbeta, stötta och hjälpa politikerna i hur hållbarhetsmålen kan förstås och hanteras. 
I praktiken kan det handla om att lyfta fram nya perspektiv för politikerna kopplat till 
hur strukturerat arbete kan ske för att uppnå olika hållbarhetsmål och samtidigt 
understryka den samhällsövergripande vinningen i detta. Ett tydligt mål i 
förankringsarbetet är att minimera känslan hos politiska partier att Agenda 2030-arbetet 
”är något som sker vid sidan om” och istället verka för att underlätta och skapa en 
känsla av engagemang, lust, nyfikenhet och enighet.  

Samarbete mellan politiker och tjänstepersoner beskrivs även kunna stärkas ytterligare 
om man hjälper varandra att överbrygga rädsla och osäkerhet kring att ”tänka nytt och 
göra fel”. Samtidigt lyfts det att okunskap kopplat till Agenda 2030, hos tjänstepersoner 
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och politiker, behöver bemötas med tålamod och respekt från båda sidor så 
samförståelse kan byggas över tid genom lyssnande från båda sidor.  

3.1.8 Tema 8 - Chefernas roll och ansvar i det 
kommunövergripande arbetet  

Temat lyfter hur förvaltningscheferna och kommunchefen uttrycker betydelsen av deras 
roller för att stärka det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Exempelvis 
förväntas det av förvaltningschefer att vara med och besluta om mål och resultat. Att 
tydligt visa sig intresserad och engagerad kring frågor om Agenda 2030 är en annan 
självklar del tillsammans med att aktivt verka för samsyn för det kommunövergripande 
arbetet.  

Ett framgångsexempel på samarbete som lyfts berör barn- och ungdomsfrågor och det 
främjandeperspektiv som började ta form runt år 2010 och resulterade i den strategiska 
samverkansgruppen för barn- och unga (SoS). Förutsättningarna beskrevs vara 
enigheten mellan tre förvaltningschefer kring vikten av att ta hand om Tjörns barn- och 
ungdomar. Förvaltningscheferna förstod att liv och resurser var på spel i framtiden om 
man inte enades kring att hjälpa dagens barn- och ungdomar. Det förklaras att liknande 
satsningar och prioriteringar behöver identifieras av nuvarande ledning i arbetet med de 
globala hållbarhetsmålen. 

En annan viktig utmaning för chefer beskrivs vara anpassning och omformulering av 
vissa delmål inom Agenda 2030 eftersom delmålens betydelse ur Tjörns kontext inte 
alltid är självklar. Å ena sidan kan detta innebära att chefer ger medarbetare utrymme att 
både informeras om aktuella delmål och få möjlighet att reagera och förklara hur 
medarbetarna själva tänker att måluppfyllelse kan ske på bästa sätt. Å andra sidan lyfts 
det att vissa hållbarhetsmål och delmål redan är lätta att uppfatta. I dessa fall behövs 
endast beslut och tydlighet från förvaltningscheferna. Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten 
och sanitet lyfts upp som exempel i detta fall.  

Ytterligare exempel som understryks är att förvaltningschefer har möjligheter att 
uppmuntra till fler interna samarbeten inom den egna förvaltningen genom att belysa 
alla ekonomiska medel som finns att tillgå eller söka. Att uppmuntra samarbeten för 
gemensamma delmålsuppfyllelser över förvaltnings- och bolagsgränser beskrivs som ett 
löpande ansvarsområde som förväntas att växa parallellt med den växande 
kunskapsnivån om Agenda 2030 i kommunens organisation. Det finns konsensus 
mellan och inom förvaltningar och bolag kring det gemensamma ansvaret att främja och 
uppmuntra initiativ och innovation hos medarbetare och chefer. Vägen som Agenda 
2030 stakar ut genom samhällsutvecklingen kräver att medarbetares innovationskraft 
lyfts fram och att ordinarie verksamhetsutövande genomsyras av möjligheter till 
gränsöverskridande arbetssätt.  
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3.2 Hållbarhetsprofil – De 17 globala hållbarhetsmålen och 
kopplingar till kommunens verksamheter 

För att illustrera kopplingar mellan de 17 hållbarhetsmålen och verksamheterna inom 
Tjörn kommun har en hållbarhetsprofil tagits fram för varje förvaltning och bolag. 
Hållbarhetsprofilerna har tagits fram via workshops där förvaltningschefer, chefer och 
medarbetare med strategiska roller deltagit. Totalt har 93 av Tjörns tjänstepersoner 
deltagit. Nedan följer en kort beskrivning av de 17 hållbarhetsmålen tillsammans med 
procentsatser från varje förvaltning och bolag som i sin tur baseras på en självskattning 
av hur starkt målen kopplas till verksamhetens kompetens- och arbetsområden.  

Under förvaltningarnas och bolagens självskattningar kopplat till varje hållbarhetsmål 
följer sedan en kort bakgrundsbeskrivning av vad målet innebär på en lokalt anpassad 
nivå. Under några hållbarhetsmål följer även ytterligare textstycken som understryker 
kopplingar mellan hållbarhetsmål, förvaltningar och bolag. Dessa stycken baseras på de 
kopplingar som kommunens förvaltningar och bolag lyft under intervjuerna som en del 
av denna kommunövergripande kartläggning. Slutligen redovisas Koladas indikatorer 
för hållbarhetsmålen som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit 
fram.  

Viktigt att påpeka är att Koladas nyckeltal bara visar några få relevanta indikatorer 
kopplat till hållbarhetsmålen i dagens läge. Mer data och relevanta indikatorer behövs 
för att skapa en tydligare helhetsbild av hur arbetet fortskrider. I tabellerna från Kolada 
används färgsättningen rött, gult och grönt för att illustrera hur kommunen ligger till 
jämfört med andra kommuner. De 25 % av kommunerna med sämst resultat får sitt 
resultat visat i röd färg och de 25 % av kommunerna med bäst resultat får sina siffror 
visade i grön färg. De 50 % av kommunerna som resultatmässigt återstår i mitten får 
sina siffror visade i gul färg. Viktigt att understryka är att färgerna enbart påvisar läget 
jämfört med andra kommuner och säger ingenting om huruvida värdet är godkänt eller 
underkänt. För vissa år saknas data vilket indikeras med en tom vit ruta.  

Förkortningar som används i tabellerna är Kommunstyrelsen (KS), Barn- och 
utbildningsförvaltningen (BoU), Socialförvaltningen (SoC), Kultur- och 
fritidsförvaltningen (KoF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sam), Tjörns Hamnar AB 
(THAB), Tjörns Bostads AB (TBAB) och Tjörns Måltids AB (TMÅAB).  

 

Bakgrund  
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Fattigdom handlar inte enbart om ekonomiska frågor utan även om brist på exempelvis 
inflytande, frihet, hälsa, makt, utbildning och fysisk säkerhet. Ökade inkomstskillnader 
mellan män och kvinnor är exempel på nationella utmaningar i Sverige. Delmålen under 
hållbarhetsmål 1 lyfter även fram utmaningarna att bygga upp motståndskraften hos 
människor som hamnat i utsatta och sårbara situationer eller riskerar att hamna där 
vilket kan leda till fattigdom.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Socialförvaltningen beaktar barnkonventionen och arbetar även med det prioriterade 
målet ”Arbeta mot socialt utanförskap hos barn och unga vars vårdnadshavare uppbär 
försörjningsstöd på Tjörn” som syftar till att minska andelen barn i familjer med 
ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidsförvaltningen har det prioriterade målet ”Bättre 
resultat via skolbiblioteken” där en plan ska tas fram för att öka barn och ungas läsande 
för att motverka tendensen av minskat läsande. Att främja nyttjandet av kommunens 
bibliotek i tidig ålder kan kopplas till delmål 1.2 Minska fattigdomen med minst 50 %. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 1 Avskaffa fattigdom 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 4,8 5,6 5,0    

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen 

0,5 0,6 0,7 0,6  

Övriga nyckeltal      

Invånare 18-64 år med låg inkomst, andel (%) 12,6 13,5    

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) 10,6 9,6    

 

 

 

Bakgrund 
Varje stat har en skyldighet att försäkra sina medborgares tillgång till tillräcklig och 
näringsriktig mat, vilket är en mänsklig rättighet. I Sverige finns god tillgång till mat 
men problem finns kopplat till övervikt, näringsfattig mat, ohälsosamma matvanor och 
en livsmedelskonsumtion med stort matsvinn och förluster i värdekedjan. Exempel på 
utmaningar är hur information kan spridas för att motverka kost- och nutritionsproblem 
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samt strategier för att minska köttkonsumtionen. Delmålen inom hållbarhetsmål 2 
understryker även jordbrukets betydelse för vår framtida livsmedelsförsörjning vilket 
ger stor betydelse kring om vi stöttar beslut att bygga på jordbruksmark eller inte.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Tjörns tre bolag lyfter tydliga kopplingar till hållbarhetsmål och tillhörande delmål. 
THAB exemplifierar variationen av vad deras färjor transporterar såsom arbetare, 
skolbarn och affärsgods samt hur samhällsfunktionen kopplar till en mängd 
hållbarhetsmål. Leverans av matlådor i hemtjänsten till äldre på öarna och möjligheten 
att bo lokalt och pendla kollektivt kan hjälpa till att exempelvis bidra till: 

• Hållbarhetsmål 2 – Ingen hunger 
• Hållbarhetmål 4 – God utbildning för alla 
• Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen 

 
Indikatorer från Kolada 

Mål 2 Ingen hunger 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare med fetma, andel (%) 16   17   17 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 26 25 26 27  

Övriga nyckeltal      

BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel 
(%) 23,0 27,6 23,8 

  

 

 

Bakgrund 
En god hälsa grundas i och påverkas av individens egna val, livsvillkor och 
levnadsförhållanden. Likaså grundas välviljan i att bidra till ett tryggt och sammanhållet 
samhälle om vi är friska och känner tillit till varandra. Delmålen i hållbarhetsmål 3 
lyfter bland annat upp det förebyggande arbetet att främja psykisk hälsa och 
välbefinnande. Att öka fysiskt och psykiskt välbefinnande kan ske genom att underlätta 
för alla att delta i fysiska aktiviteter, främja friluftslivet och olika typer av berikande och 
rekreerande upplevelser. Åtgärder att förebygga och behandla skadligt missbruk av 
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alkohol, narkotika och andra droger är en ytterligare en viktig del i folkhälsoarbetet 
tillsammans med åtgärder för att utrota epidemier och bekämpa smittsamma sjukdomar. 

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Både Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver tydliga 
kopplingar till det tredje hållbarhetsmålet. De båda förvaltningarna har även genomfört 
egna kartläggningar kring kopplingar till de 17 hållbarhetsmålen innan denna 
kommunövergripande kartläggning skrevs. Detta arbete beskrivs ha synliggjort och 
förtydligat hur förvaltningarna redan bidrar till måluppfyllelse men även hur de kan 
arbeta framöver för att bidra ytterligare.  

Indikatorer från Kolada 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 74   73   73 

Medellivslängd kvinnor, år 84,8 84,9 84,6 84,8  

Medellivslängd män, år 82,1 82,2 81,8 81,7  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar, andel (%) 

55,1 49,0 46,9    

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv 2 538 2 332 2 425  2 419  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 326,2 319,4 323,7 281,0  

 

 

Bakgrund 
Under barn och ungdomsåren utvecklas våra förutsättningar för ett gott liv. Möjligheten 
att förstå, forma och påverka sin omvärld bygger på om vi fått förutsättningar för en god 
psykisk och fysiskt hälsa under uppväxten. Delmålen inom hållbarhetsmål 4 beskriver 
vikten av förebyggande insatser och hur rätt medel och stöd i livets tidigare skeden kan 
resultera i stora samhällsekonomiska besparingar. För att lyckas behöver barn och ungas 
förutsättningar att ta till sig en god utbildning säkras. Med lärandeutmaningarna följer 
även utmaningen att motverka särbehandling av barn och unga med funktionsvariation, 
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särbehandling mellan könen eller andra brister i jämställdheten som riskerar bidra till 
fortsatt kunskapsskillnad mellan könen.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Barn- och utbildningsförvaltningen förklarar att ämnen tätt sammanlänkande med 
Agenda 2030 och hållbar utveckling finns i skolans ämnesområden såsom 
samhällsvetenskap, geografi, kemi och naturvetenskap. Ett sätt att bygga ännu mer 
kunskap och kompetens kopplat till de globala hållbarhetsmålens odelbarhet lyfts även. 
Om ytterligare ansträngningar görs för att integrera hållbar utveckling som röd tråd i 
utbildningen, skulle hållbarhetsfrågorna kunna genomsyra alla ämnen från olika 
perspektiv. Barn- och fritidsförvaltningen ser då mer eller mindre starka kopplingar till 
samtliga hållbarhetsmål då läroplanen berör ämnen för hela samhällsutvecklingen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har likväl många kopplingar som är svåra att göra 
rättvisa i ett kortfattat stycke. För att lyfta några exempel finns arbetet med ”Stärkt barn 
& ungdomskultur, handlingsplan 2016-2020” som omfattar de många aktiviteter och 
åtgärder som görs för att erbjuda barn och unga ett rikt utbud på kulturella möjligheter.  

 

 

Exempel på samverkan och metoder från handlingsplanen är: 

• Samverkansgrupp för barn- och ungdomskultur (SURR), 
• Kulturombud 
• Kulturpedagogpoolen 
• Triogrupper 

 

Indikatorer från Kolada 

Mål 4 God utbildning för alla 2016 2017 2018 2019 2020 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 75 74 74    

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

88,4 87,5 88,5 86,1 85,8 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) 

80,3   79,8   67,7 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 71,6 75,2 77,6 75,0 76,1 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) 

83,6 79,3 85,5    

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 37,3 37,9 38,1 38,6  

Övriga nyckeltal      

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel 
(%) 

 35 36 40  

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) 

 78,3 74,7 77,7  
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Bakgrund 
Jämställdhet är i sig en grundförutsättning för både hållbar och fredlig utveckling. 
Flickor, pojkar, män och kvinnor ska ha samma möjligheter, villkor och rättigheter att 
själva forma samhällets utveckling och sina egna liv innan jämställdhet uppnås. 
Delmålen behandlar hur diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska avskaffas. 
Olika former av våld i nära relationer är ett exempel. Fortsättningsvis behövs mer 
fokuserade insatser för att motverka de skillnader som finns i lön mellan könen och 
diskriminering i andra former som motverkar jämställda möjligheter att delta och 
påverka i det offentliga rummet och arbetsplatsen.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Alla förvaltningar och bolag betonar jämställdhetsarbetet ur olika perspektiv då 
sammansättningen av verksamheternas olika målgrupper varierar. Vad som är 
gemensamt för alla bolag och förvaltningar är dock uppgiften att behandla medarbetare 
och medborgare med respekt och säkerställa att kommunen som arbetsplats lever upp 
till hållbarhetsmålet.   

Indikatorer från Kolada 

Mål 5 Jämställdhet 2016 2017 2018 2019 2020 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 50 49 50 49  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal 
dagar (%) 

29,6 28,3 30,2 30,9 30,0 

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, 
andel av antal dagar (%) 

41,1 40,1 39,3 38,4 39,6 

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) 

74,1 74,3 75,3  74,3  
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Bakgrund 
Långsiktigt och hållbart nyttjande av vattentillgångar är en grundläggande förutsättning 
för allt liv. Förutom att tillgodose allas grundbehov av rent dricksvatten så används 
vatten i energi- och livsmedelsproduktion vilket innebär att enbart brist på rent vatten 
kan orsaka nationella kriser och globala konflikter. Delmålen understryker vikten av att 
bevaka vattenstatusen för att skydda ekosystem och människans hälsa. 
Gränsöverskridande samarbeten är en annan förutsättning för att säkerställa hållbart 
uttag av sötvatten i alla sektorer.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Samhällsbyggnad beskriver sig se särskilt tydliga kopplingar mellan sin verksamhet och 
hållbarhetsmålen: 

• Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten och sanitet  
• Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen 
• Hållbarhetsmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

VA-frågorna kopplar tydligt till Hållbarhetsmål 6 – Rent vatten sanitet med tanke på 
förvaltningens arbete med resurshållning, spillhantering och rening av vattnet på Tjörn. 
Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen blir särskilt relevanta i alla möten 
med exploatörer där miljö- och hållbarhetsperspektiv utreds innan ingrepp görs i Tjörns 
landskap. Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med avfallshantering berör också 
Hållbarhetsmål 11 men beskrivs även koppla till hållbarhetsmål 12 – Hållbar 
konsumtion och produktion då mer medvetna val av produkter och tjänster kan minska 
vilken mängd och typ av avfall som behöver hanteras, sorteras och återvinnas i 
kommunen.  
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Indikatorer från Kolada 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 2016 2017 2018 2019 2020 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)   83,3 66,7 50,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status, andel (%) 
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Bakgrund 
Tillgång till moderna och förnybara energikällor som sol, vind och vattenkraft kan anses 
vara god i Sverige men stora ansträngningar behövs för att hinna göra omställningen 
som krävs för en hållbar utveckling. Sverige har möjligheten att vara ett föregångsland i 
en värld där olja, kol och gas fortfarande står för 80 % av den dagliga 
energiförbrukningen. Delmålen i hållbarhetsmål 7 förtydligar att investeringar i 
energiinfrastruktur och ren energiteknik behöver stöttas för att omställning ska kunna 
ske. Informerade och medvetna val av energikällor är fullt nödvändiga tillsammans med 
energieffektiva rutiner i alla sektorer. Innovativa lösningar för att minska utsläpp från 
transporter är en tydlig utmaning.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
THAB blev även nyligen klara med sitt miljöledningssystem utifrån kravet från 
Västtrafik. Kopplat till uthyrningen av mark till Wallhamn AB lyfter THAB även 
utmaningen att få till laddstolpar för elbilarna som fraktas in och underhålls i området. 
TBAB belyser exempelvis arbetet att minska energianvändningen i de kommunägda 
fastigheterna genom modernisering och optimering av de äldre fastigheterna. Att bygga 
energieffektivt vid nyproduktion utgör ett annat exempel och TBAB arbetar även för att 
öka andelen fastigheter med solenergi/batterilagring genom att undersöka 
förutsättningarna för solceller. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 7 Hållbar energi för alla 2016 2017 2018 2019 2020 

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund 

75 278 766  169  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det 
geografiska området, andel (%) 

         

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/inv 

25 29 20    
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Bakgrund 
Att främja ekonomisk stabilitet, hög sysselsättningsgrad och anständiga arbetsvillkor är 
viktiga faktorer för en hållbar utveckling. Idag tvingas dock grupper som utrikesfödda 
och endast förgymnasialt utbildade in i osäkra anställningar med oanständiga 
arbetsvillkor. Delmålen för hållbarhetsmål 8 tillskriver stort värde vid arbetsgivarens 
ansträngningar att tillgodose sina anställda med kompetensutvecklingsmöjligheter och 
trivsel på arbetsplatsen. Utöver ekonomisk produktivitet, diversifiering och teknisk 
uppgradering understryks det att gamla tankemönster som sammankopplar ekonomisk 
tillväxt med miljöförstöring behöver brytas. 

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Samtliga bolag och förvaltningar lyfter vikten av att satsa på långsiktiga och hållbara 
lösningar i samhällsutvecklingen och kommunen behöver säkerställa att rätt kompetens 
finns för denna utmaning. Ett exempel på kommunens interna arbete att säkra denna 
kompetens är den nuvarande kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen. 
Medarbetarenkäten är också ett exempel på medel för att möta personalens behov och 
utföra ständigt förbättringsarbete. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv 273 871 283 977 277 101    

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

7,5 6,0 6,0    

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 85,5 85,9 85,9 84,9  

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. 1,3 
 

1,2 
 

1,4 
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Bakgrund 
Infrastrukturen kan sägas utgöra samhällstommen som kan underlätta för miljövänliga 
och hållbara livsstilar och därigenom påverka hur effektivt de globala hållbarhetsmålen 
kan uppnås. Delmålen framhäver bland annat vikten av politik som främjar hållbar 
industriell utveckling, produktivitet samt tillgång till moderna ekonomiskt överkomliga 
energitjänster. Effektiv resursanvändning behövs tillsammans med fysiska och digitala 
plattformar där innovation kan frodas. Exempel på ansvarstagande är att främja 
satsningar på digitalisering och hållbara transportsystem samt stötta utvecklingen av 
motståndskraftig infrastruktur.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Majoriteten av förvaltningarna och bolagen beskriver hur Corona-pandemin gett 
digitaliseringsarbetet en skjuts och många upplever en ökad kunskap kring 
digitaliseringens möjligheter. Ett ökat användande av digitala möten är ett tydligt 
kommunövergripande exempel som även kan medverka till ett minskat behov av 
tjänsteresor.  

Indikatorer från Kolada 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 
(%) 

39,9 48,3 66,0 69,9  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 72 77 76 68  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 64,3 71,3 77,4    
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Bakgrund 
Klyftor mellan grupper och individer på grund av social status, ekonomiska tillgångar, 
etnicitet, kön och ålder tenderar att öka. Särskilt den inkomstrelaterade ojämlikheten har 
ökat vilket kan skada tilliten till Sverige som ett välfungerande demokratiskt samhälle. 
Bostads- och arbetsmarknadssegregation är ett exempel på detta som riskerar att 
inskränka folkets vilja att bidra i ett land som man upplever inte ger något tillbaka. 
Delmålen i hållbarhetsmål 10 belyser exempelvis hur man behöver säkerställa system 
och åtgärder för att öka inkludering och deltagande kopplat till samhällsutvecklingen. 
Att ta ansvar kan innebära att verka för inkluderingen av människor i det politiska, 
sociala och ekonomiska livet oavsett vilken bakgrund man har.   

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Barnkonventionens artikel 12 lyfter alla barns rätt att uttrycka sin åsikt vilket 
exempelvis återspeglas i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ”Ungdomsdialog” 
som används för att öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet. Den 
Strategiska samverkansgruppen (SoS) utgör även ett exempel på arbete som utförs för 
att minska utanförskap. Detta då SoS arbetar förebyggande för att motverka utanförskap 
vilket exempelvis kan handla om att känna sig utesluten baserat på sin ålder, 
funktionsnedsättning, kön, ursprung, religion eller ekonomisk ställning. Kultur- och 
fritidsförvaltningens nyttjande av ”Cultural Planning” utgör ännu ett exempel på hur 
man verkar för att stärka delaktighet, inflytande och medbestämmande. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 22   21   19 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 

    71 73 89 

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 
20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) 

       76,0  
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Bakgrund 
För att framtidens städer och samhällen ska vara hållbara behöver dagens stadsplanering 
och beslut kring nybyggnationer och upprustningar ha hållbarhetsperspektiv i åtanke. 
Det som byggs idag och står kvar om 20-50 år eller ännu längre kan bara byggas rätt nu 
vilket sätter krav på att tankar kring inkludering, motståndskraft och säkerhet finns med 
från början. Delmålen förtydligar att hållbar samhällsplanering kräver styrning på flera 
nivåer samtidigt och samarbete mellan sektorer såsom den kommunala, regionala och 
nationella nivån.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Samhällsbyggnad lyfter att byggandet av en ny skolstruktur är ett tydligt fokus i nuläget 
och betonar vikten av att inkludera så många berörda aktörer som möjligt i rätt skeden. 
Många hållbarhetsmål kan knytas till byggandet av en ny skola och gränsöverskridande 
samarbete och samtal kommer krävas för att komma till insikt om vilken lösning som är 
bäst för Tjörn. Verksamheter som Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad och MEX 
kan exempelvis behöva begrunda frågor kring cykelvägar, upptagningsområden, 
trygghet och säkerhet byggande på åkermark eller inte, materialval till bygget och 
lokalutformning.  

Indikatorer från Kolada 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 2016 2017 2018 2019 2020 

Demografisk försörjningskvot 0,90 0,92 0,95 0,96  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel 
(%) 

23,4 22,8 21,7 21,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 44,0 38,8 40,5    

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg 685 450 613 180 644 920    

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 

3,38 3,14 3,04    

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg 52 750 49 590 48 420    
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Bakgrund 
Under hålbarhetsmål 12 berörs strategier och verktyg för att uppnå mer hållbara 
konsumtion- och produktionsmönster. För att senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och effektivt resursutnyttjande behöver exempelvis matsvinnet halveras per person samt 
genom hela produktions- och konsumtionsledet. Mängden avfall behöver minskas 
genom förebyggande åtgärder samt återanvändning och återvinning av befintliga 
resurser. Samtidigt krävs kunskapsspridning för att öka medvetenheten kring hur våra 
konsumtionsval påverkar vår omvärld för att uppmuntra övergången till hållbarare 
livsstilar. Exempel på ansvarstagande är främjande av offentliga upphandlingsmetoder 
som beaktar etik och miljömässiga värden genom produktions- och konsumtionsledet.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
TBAB sammanfattar några av sina bidrag gentemot: 

• Hållbarhetsmål 7 – Hållbar energi för alla  
• Hållbarhetmål 11 – Hållbara städer och samhällen  
• Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen  

Kopplingarna görs tydliga i och med valen av material, energileverantörer och 
underhållningsmetoder för fastigheter. Att anställa de som står längre ifrån 
arbetsmarknaden samt ställa krav på miljö- och rättvisemärkt i upphandling för kost är 
andra exempel som lyfts kopplat till både TBAB och TMÅAB. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 2016 2017 2018 2019 2020 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 589 603 563    

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, andel (%) 

39 42 39    

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 20   31 20  
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Bakgrund 
Att motverka klimatförändringen som människan orsakar är essentiellt i bemötandet av 
världens utmaningar med tillgång till rent vatten, livsmedelstrygghet, mänsklig 
säkerhet, jämställdhet, hållbart nyttjande av naturresurser samt hälsa och ekonomisk 
tillväxt. Delmålen lägger vikt vid behovet av utbildning och medvetengörande av 
klimatförändringarnas effekter. Människan behöver begränsa sin negativa 
klimatpåverkan och hitta lösningar kring hur samhällen kan skyddas genom anpassning. 
Beredskap för extrem torka eller översvämning är några exempel. Politik som integrerar 
klimatåtgärder i övergripande strategier och planering behöver därför lyftas. Kommande 
och pågående klimatförändringar slår hårt mot de minst utvecklade länderna med 
sårbara befolkningsgrupper.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Kommunstyrelsen lyfter sin roll som samlande aktör i arbetet med Agenda 2030 och 
vikten av ambitionen att visa sig ännu mer drivande och transparent, exempelvis kopplat 
till att förverkliga målet med fossilfritt till 2035 kopplat till Hållbarhetsmål 13 – 
bekämpa klimatförändringen. Tilläggsvis, mäter TMÅAB också hur stor 
klimatpåverkan (mängden växthusgas) som produktionen av olika livsmedel har. 
Genom att sedan upphandla råvaror med låga utsläpp minskar bolaget den negativa 
klimatpåverkan per måltid.   

Indikatorer från Kolada 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 2016 2017 2018 2019 2020 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 3,32 3,23 3,11 
 

 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv 51 815 51 002 49 528 
 

 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 54,3 58,1 56,6 52,7 40,3 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%) 

20,4 17,6 16,2 15,4  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 905,3 906,3 882,1 838,5  
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Bakgrund 
För att uppnå hållbart nyttjande av havet och de marina resurserna behövs fortsatt arbete 
med att förhindra destruktiva fiskemetoder, utfiskning, nedskräpning, föroreningar samt 
övergödning av näringsämnen. Arbete behöver istället ske för att skydda och restaurera 
kustnära och marina ekosystem. Delmålen understryker att ett hållbart uttag av resurser 
från havet innefattar effektiv fångstreglering och åtgärder för att stoppa olagligt fiske. 
Att säkra beslut om kvoter som är inom gränserna för vad ekosystemen klarar av 
understryks även. Exempel på ansvarstagande är att välja MSC-märkta varor samt 
säkerställa möjligheter för småskaliga icke-industriella fiskare att ha sin plats på 
marknaden.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Delmål ”14.4 Främja hållbart fiske” understryker bland annat arbetet att minska 
överfiske och användning av destruktiva fiskemetoder, såsom trålning, vilket TMÅAB 
bidrar till genom att inhandla MSC-märkta varor.  

Indikatorer från Kolada 

För detta delmål finns inte några indikatorer på kommunnivå. 

 

 

 

 

87



 

Sida 27 
Tjörns kommun 

 

Bakgrund 
Jordens förmåga att bära den nuvarande och framtida välfärden beror på vår vilja och 
förmåga att bevara den biologiska mångfalden, en mångfald som utgör världens enda 
livsuppehållande system. Delmålen framhåller exempelvis åtgärder som att göra aktiva, 
medvetna och informerade livsstilsval. Val som motverkar samhällsaktörers möjligheter 
att fortsätta livnära sig genom att förstöra naturliga livsmiljöer och skada artrikedomen, 
exempelvis genom tjuvjakt av utrotningshotade arter. De obeskrivliga värden som den 
biologiska mångfalden och ekosystemen utgör behöver framhävas mer tydligt och 
integreras i lokala planerings- och utvecklingsprocesser. På lokal nivå kan det 
exempelvis innebära långsiktig förvaltning av vandringsleder, naturreservat och 
jordbruksmark.  

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter kopplingen mellan förvaltningen av naturresurser 
och var och hur man väljer att bygga ut samhället och infrastrukturen på Tjörn. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen betonar återigen vikten av att utreda miljö- och 
hållbarhetsperspektiv inför möten med exploatörer. TMÅAB lyfter möjligheterna att 
påverka markanvändning och produktionsprocesser genom medveten upphandling av 
ekologiska och/eller närodlade produkter. Här understryks det att Tjörns upphandling 
påverkar ekosystem och biologisk mångfald lokalt såväl som globalt. 

Indikatorer från Kolada 

Mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald 

2016 2017 2018 2019 2020 

Skyddad natur totalt, andel (%) 9,5 9,5 9,6    
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Bakgrund 
Transparenta institutioner och ansvarsfull samhällsstyrning är en grundförutsättning för 
känslan av trygghet och tillit mellan människor. Hållbar utveckling uppnås effektivare i 
fredliga samhällen utan våld och hot. Den sociala sammanhållningen är i sig ett mål och 
samtidigt ett medel för framgång. Delmålen tar upp behoven av att verka mot 
korruption, mutor och känslan av otrygghet i samhällsstrukturen. Ansvarstagande 
åtgärder kan inkludera att öka möjligheten till delaktighet och medskapande 
tillsammans med medborgare i samhällsutvecklingen. Vikten av att ge tydlig 
information och hålla dialog kring medborgares tankar och upplevelser är ett annat 
exempel på hur ökat förtroende, transparens och nöjdhet kan uppnås. 

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Medborgarenkäten lyfts av kommunstyrelsen som ett exempel på arbete mot delmål 
”16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande”. Metoden 
”Cultural planning” utgör ett tydligt exempel på hur kommunen uppmuntrar till 
invånardialog.  

Indikatorer från Kolada 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 
(%) 

14   15   19 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 590 355 396 431  

Förstagångsväljare som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

81 81 84 84 84 

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och 
statsbidrag 

   0,6  
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Bakgrund 
Utvecklade samarbeten både inom och mellan länder kommer behövas för att hantera 
omfattningen och ambitionen av Agenda 2030. Riktade ansträngningar för att bygga 
starkare kopplingar mellan lokal, nationell och global nivå krävs för att främja det 
kunskaps- och kompetensutbyte som behövs för att möta utmaningarna. Delmålen 
understryker just att ingen kan bära ansvaret själv utan att regeringar, kommuner, 
civilsamhälle och privata sektorn och andra samhällsaktörer behöver samverka och 
bygga partnerskap för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. En grundutmaning i 
arbetet är att verka för en samstämmig politik och tvärsektoriell förståelse och syn på 
hållbar utveckling. Genom att öka förståelsen för hur samhällets olika aktörer kan bidra 
till måluppfyllelse av Agenda 2030 blir det möjligt att formulera fler handfasta 
problemformuleringar i det kommande arbetet.   

Exempel på kopplingar till kommunens verksamheter 
Alla kommunens förvaltningar och bolag ger exempel på flertal interna och externa 
samarbeten som alla kopplar till hållbarhetsmålen på varierade sätt, antalet relevanta 
samarbeten är för omfattande för att sammanställa kort under detta stycke. Delmål 
”17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap” kan tydligt kopplas till kommunens alla 
samarbeten och partnerskap. Detta då delmålet betonar vikten av att uppmuntra och 
främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap. Partnerskap med det civila 
samhället och andra privata intressenter utgör exempel på hur kunskap och erfarenhet 
kan både delas och spridas för att utmaningarna inom Agenda 2030 ska kunna bemötas 
på ett mer samlat och effektivt sätt. 

Indikatorer från Kolada 
Hållbarhetsmål 17 beskriver hur Agenda 2030 ska kunna genomföras som helhet och 
saknar därför nyckeltal i Kolada. 
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3.3 Omvärldsbevakning  

3.3.1 Hur arbetar andra kommuner med Agenda 2030? 
Andra kommuner är precis som Tjörn mitt uppe i sitt arbete att implementera Agenda 
2030. På vilket sätt detta sker och hur långt man kommit varierar samtidigt mellan 
kommunerna. En omvärldsbevakning har därför genomförts för att synliggöra andra 
kommuners framgångar och utmaningar med olika strukturer och upplägg kring arbetet 
med Agenda 2030. Syftet är att dra lärdomar från hur kommunerna närmat sig denna 
utmaning och ge ytterligare kontext till vilka lösningar som kan vara passande i 
förverkligandet av Agenda 2030 i Tjörns kommun.  

De kommuner som kontaktas och deltagit i denna kartläggning är:  

• Ale kommun 
• Alingsås kommun 
• Härryda kommun 
• Lerum kommun 
• Lidköping kommun 
• Marks kommun  
• Mölndals kommun 
• Uddevalla kommun 
• Ulricehamns kommun 

Urvalet baseras i första hand på existerande geografisk närhet, existerande kontaktnät 
och samarbeten kopplat till hållbar utveckling.  

Gemensamt för alla kommuner är en klar insikt att man redan bidrar till många av de 
169 delmålen via ordinarie verksamhet. Det som skiljer sig mellan kommuner är främst 
på vilket sätt man valt att ta in hållbarhetsmålen i verksamheterna. Det vill säga hur 
ansvar och mandat kring arbetet fördelas och på vilken nivå, hur styr- och måldokument 
förtydligar arbetet samt hur arbetet relateras till existerande verksamhetsstrukturer.  

3.3.2 Två förhållningsätt till Agenda 2030 
Vissa kommuner kan sägas befinna sig ett ”uppstartsläge”, ett läge som kännetecknas av 
kartläggningsarbete och nulägesanalyser kring kopplingar mellan hållbarhetsmål och 
kommunens arbete. Det finns också kommuner som kan sägas befinna sig i framkant 
där tydliga strukturer kring Agenda 2030-arbetet existerar. Utan innebörders ordning 
kan Härryda, Ale, Alingsås, Lidköping, Lerum, Mölndal och Marks kommun utgöra 
exempel på kommuner som i varierande grad ligger mer i framkant medan Ulricehamn 
och Uddevalla befinner sig närmare ett ”uppstartsläge”.  

För att förtydliga syftar ”uppstartsläge” inte på hur mycket en kommun bidrar till 
hållbarhetsmålen i nuläget, utan snarare syftas det till vilken grad man hunnit identifiera 
kopplingarna mellan sin verksamhet och hållbarhetsmålen och skapat strukturer för att 
mäta och följa upp uppfyllelse av hållbarhetsmålen specifikt. 
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En annan grundläggande skillnad mellan kommunerna handlar om på vilket sätt 
politiken antagit Agenda 2030 i den lokala kontexten. Skillnaderna i ställningstagande 
kan förenklat delas upp i två perspektiv. Antingen antas Agenda 2030 som ett samlande 
och vägledande ”paraply” för hela den kommunövergripande verksamheten, ett 
perspektiv där hållbarhetsmålens odelbarhet tas på fullt allvar och tidigare 
arbetsstrukturer utmanas. Alternativt antas perspektivet där hållbarhetsmålen förväntas 
bli hanterade inom kommunens redan existerande strukturer. Exempel på detta är att 
särskilda hållbarhetsmål ses matcha kompetensen och ansvarsområden inom en 
förvaltning. Att dela upp och sortera in hållbarhetsmålen inom kommunens 
övergripande mål, motsvarande Tjörns tre inriktningsmål, kan då utgöra exempel på hur 
en uppdelning kan ske gentemot kommunens olika verksamheter. I detta fall en 
uppdelning baserad på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.  

De båda förhållningssätten kan förenklas till en skala där ena sidan står för 
kommunövergripande enighet, konsensus och engagemang mellan politiker och 
tjänstemän, ett mer toppstyrt upplägg. Den andra sidan representerar ett mer traditionellt 
förhållningssätt där existerande personer eller arbetsgrupper med matchande kompetens 
förväntas hitta lösningar på egen hand. Här beskrivs utmaningar som varierad tillgång 
till resurser, gränsöverskridande samarbeten och incitament att överbrygga 
stuprörsstrukturer.  

3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030? 
Ale kommun 
Ale kommun arbetar aktivt med Agenda 2030 och beskriver exempelvis framgång i det 
lokala arbetet i dokumentet ”Alesamhällets utveckling”, där utvecklingen i kommunen 
beskrivs utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett annat exempel är arbetet som 
inleddes år 2018 med ”Ale i 360 grader”, en perspektivinsamling där över 200 
medborgare varit med (inklusive politiker och tjänstepersoner) för att lyfta vilka frågor 
de anser av särskild tyngd för kommunens framtid. Initiativet grundade sig i en enighet 
hos politikerna att man behöver minska avståndet mellan politiker, medborgare och 
tjänstemän för att nå framgång i arbetet med Agenda 2030. Nyligen har politiken valt ut 
och prioriterat följande hållbarhetsmål:  

• Hållbarhetsmål 3 – Hälsa- och välbefinnande  
• Hållbarhetsmål 4 – God utbildning för alla 
• Hållbarhetsmål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Hållbarhetsmål 11 – Hållbara städer och samhällen 
• Hållbarhetsmål 13 – Bekämpa klimatförändringen  
• Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt partnerskap 

De fem förstnämnda målen har fördelats ut till varsin sektorchef. Sektorcheferna har i 
sin tur processledarstöd som förses av personal från Strategi- och 
uppföljningsavdelningen. Kommunens arbete förtydligas exempelvis i 
verksamhetsplaner, budget och kopplas ofta ihop med tillitsbaserad styrning och 
ledning. En övergripande strategi är att arbeta med större team med flera mål för att 
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undvika att falla tillbaka in i existerande stuprörsstrukturer. Uppföljning av Agenda 
2030 sker mål för mål i både delårs- och årsredovisning.  

Agenda 2030-arbetet har inte någon särskilt avsatt budget.  

Härryda kommun 
Härryda kommun sticker tydligt ut som exempel på en kommun antagit Agenda 2030 
som vägledande för hela verksamheten. Här är arbetet integrerat i ordinarie styrmodell 
och samtliga chefer är ansvariga för att arbeta med de hållbarhetsfrågor som är relevanta 
utifrån respektive verksamhets grunduppdrag. Ansvaret för arbetet med Agenda 2030 
ligger under kommunstyrelsen och leds av utvecklingschefen. Ett Agenda 2030-team är 
tillsatt att stötta samtliga sektorer och verksamheter i arbetet med Agenda 2030. Teamet 
består av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar 
utveckling, en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre 
hållbarhetsperspektiven.  

I december 2019 antogs ”Strategisk plan för Agenda 2030 2.0” av ett enat 
kommunfullmäktige i Härryda. Denna plan beskriver bland annat sju strategier och fyra 
särskilda insatsområden där kommunen behöver kraftsamla för att bidra till ytterligare 
till måluppfyllelse. De fyra insatsområdena är: 

• Fossilfri kommun 2030 
• Fokus på psykisk hälsa 
• Stärka den biologiska mångfalden 
• Öka ungas delaktighet 

I planen tydliggörs det att kommunen ska sträva efter att tänka utifrån samtliga 17 
globala mål men att sedan prioritera insatser utifrån dessa insatsområden. Vilket innebär 
att man inte gör någon uppdelning av hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom 
verksamheter och sektorer. Detta motiveras av Agenda 2030 mycket tydligt beskriver 
att målen är odelbara och att en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt. 
Istället har ”Forum för hållbar utveckling” skapats, ett tvärsektoriellt forum där 
nyckelfunktioner möts för att hantera komplexa frågor som påverkar och påverkas av 
olika verksamheter och olika insatser. I nuläget är totalt 20 tjänstepersoner med i 
”Forum för hållbar utveckling” där exempel på tjänstefunktioner är verksamhetschefer, 
enhetschefer, utvecklingsledare och funktionschefer. Samtliga sektorer i förvaltningen 
är representerade i (Härryda kommun består av en förvaltning). Sektorerna är följande: 
Samhällsbyggnad, Socialtjänst, Utbildning, kultur och fritid samt Teknik och 
förvaltningsstöd. Stödfunktionerna ekonomi-, personal- och utvecklingsfunktionen är 
också representerade.  

Årlig budget för Agenda 2030-arbete är för tillfället 350 000 kronor samtidigt som 
arbetet med Agenda 2030 ofta finansieras med verksamheternas egen budget när det rör 
den egna kärnverksamheten. Agenda 2030-teamets personella kostnader bekostas 
därmed inte av den tidigare nämnda budgeten för Agenda 2030-arbete.  

Framgång i arbetet följs upp årligen i en årsredovisning. Dessutom görs en mer utförlig 
uppföljning vart fjärde år i form av välfärds- och miljöbokslut. Ambitionen är att dessa 
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två ska slås samman till ett samlat hållbarhetsbokslut. Boksluten utgår från 
indikatorerna i Kolada men kompletteras också med regional och lokal data.   

Alingsås kommun 
Alingsås kommun utgår sedan den 25 september 2019 från ”Alingsås kommuns policy 
för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030”. Policyn tydliggör kommunens 
förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar fem guidande principer för 
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Alla politiker och 
tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt 
implementeras i respektive verksamhet. Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen, 
både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn verkar styrande och genomsyrar all 
planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens 
verksamhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna har det yttersta ansvaret att 
implementera policyn medan kommunstyrelsens ansvarar särskilt genom sin stödjande 
funktion gentemot förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen följer även upp arbetet 
utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom 
internkontroll/internrevision. Den lokala implementeringen av de globala 
hållbarhetsmålen beskrivs även som ett steg i att förverkliga ”Alingsås Vision 2040”.  

Policyn togs fram med hjälp av en tvärpolitisk grupp och kommunens folkhälsostrateg, 
MR-strateg (mänskliga rättigheter) och miljöstrateg. Dessa tre strateger driver arbetet 
med Agenda 2030 tillsammans med kommunens säkerhetschef, miljöchef och 
stabschefen vid KS. Denna ledningsgrupp har regelbundna avstämningsmöten och 
jobbar efter ett årshjul med olika insatser där de för tillfället befinner sig i 
kartläggningsfasen. Kommunstyrelsen står i nuläget för alla kostnader i det samlade 
arbetet mot Agenda 2030 då ingen särskild budget är avsatt för detta. Inget samlat 
”hållbarhetsbokslut” finns i nuläget utan framgång kopplat till de 17 hållbarhetsmålen 
redovisas till politiken genom verksamheternas respektive styrdokument.  

Mölndals kommun 
Mölndals kommun har valt en annan väg där de nya övergripande målen för hela 
kommunen som beslutades av fullmäktige i juni 2019 utgår som centrum för arbetet 
med Agenda 2030. De politiska partierna har enas om direkta och indirekta kopplingar 
mellan de 17 hållbarhetsmålen och följande övergripande mål:  

• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad 
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande 
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur 
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar 
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling 
• Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare (internt mål) 

Fortsättningsvis, för luckra upp den traditionella målstyrningen har man valt att inte 
fördela direkt ansvar för enskilda hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar. 
Istället har minst en person med lämplig position och kompetens utsetts inom varje 
förvaltning för att skapa analysteam med fokus på social- och miljömässig hållbarhet. 
Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i förvaltningarna som ska se till att Agenda 
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2030 genomsyrar verksamheten. Kommundirektören har gett analysteamen uppdraget 
att rapportera till ledningsgruppen om hur arbetet fortskrider.  

Förutom uppföljningsarbete inom analysteamen så finns även mindre arbetsgrupper, 
NMK nätverk (nätverk mål och kvalitet), med minst en representant från varje 
förvaltning som bevakar analysteamens arbetsprocesser, ser till att det fungerar och 
rapporterar eventuella problem till ledningsgruppen.  

Arbetet med Agenda 2030 har ingen avsatt budget utan kostnader betalas för tillfället av 
verksamheterna som driver utvecklingsarbetet. 

Marks kommun 
Marks kommun färdigställde år 2019 en kommunövergripande nulägesanalys där 
kommunens verksamhet ställs i förhållande till de 17 hållbarhetsmålen. Syftet har varit 
att kartlägga nuläget, ringa in utvecklingsområden för varje mål och ge 
rekommendationer för fortsatt arbete. Nulägesanalysen har ett tydligt fokus att 
synliggöra praktiska indikatorer från Kolada ur lokal kontext. Kommunen har även 
samlat ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg, en miljöstrateg och två 
sociala hållbarhetsstrateger. Utbildning av förvaltningschefer om Agenda 2030 sker 
även samtidigt som den nya nulägesanalysen nyttjas som grund för diskussion.  

Övergripande budgetdokument lyfter Agenda 2030 och hur kommunen ser sig ta sig an 
utmaningarna. En tydlig strategi som beskrivs är att avveckla andra policys och 
integrera dem i det nya med Agenda 2030. Att förenkla och förtydliga beskrivs som en 
naturlig del av arbetet tillsammans med ett tydligt fokus på styrning och ledning i linje 
med de 17 hållbarhetsmålen. Nuvarande utmaningar och arbetsområden är att inkludera 
fler politiker, tjänstemän och medborgare. Här finns ambitionen att slå samman en ny 
visionsprocess för kommunen med medborgardialog och ett arbete för bredare 
förankring.  

Agenda 2030 har ingen egen avsatt budget.  

Lidköping kommun 
I Lidköping kommun beskrivs ett liknande enat politiskt stöd kopplat till just fokus på 
det sociala och miljömässiga perspektiven. ”Program för social hållbarhet 2018-2030” 
och ”Miljöplan” beskrivs som vägledande dokument som både fördelar ut 
hållbarhetsmål bland verksamheterna och beskriver hur man förväntas arbeta. Politiker i 
kommunen beskrivs visa engagemang för Agenda 2030 och har samarbeten med 
Zambias huvudstad Lusaka, ett utbyte som hjälpt politiker att hantera komplexiteten i 
hur målen påverkar varandra i olika kontexter.  

Samtidigt lyfts det att många utmaningar följer med att föra samman Agenda 2030 med 
nuvarande strukturer och metoder i kommunen. En nuvarande utmaning beskrivs vara 
att paketera om det arbete som redan finns. Denna process är aktuell just nu och 
förhoppningen är att inte skapa nya grupper med otydliga mandat utan snarare använda 
de strukturer och metoder som redan finns. Utbrett arbete finns exempelvis kring de 
nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen.  
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Ingen specifik budget finns för tillfället till Agenda 2030. I nuläget inväntas ytterligare 
signaler från politiken om hur arbetet ska struktureras och även här, likt Mölndals 
kommun, betalas kostnader kopplat till Agenda 2030 av verksamheterna som driver 
utvecklingsarbetet.  

Lerums kommun 
Lerums kommun har fler styrdokument som nämner Agenda 2030 men beskriver att 
särskild styrning mot nyckeltalen inom Agenda 2030 saknas i nuläget. En central 
utvecklings- och hållbarhetsenhet finns som driver projekt och följer upp arbete kopplat 
till Agenda 2030 när detta efterfrågas. Gruppen följer upp kommunens arbete utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna och sköter den centrala samordningen, vilket i nuläget 
främst innefattar social hållbarhet som exempelvis jämställdhet och folkhälsa. Tre 
centrala verksamhetutvecklare arbetar även specifikt med social hållbarhet (2 
tjänstepersoner) respektive ekologisk hållbarhet (1 tjänstepersoner). En av KF:s 
beredningar bedriver just nu ett arbete kring hur Agenda 2030 appliceras i styrningen av 
kommunen.  

Ingen budget är avsatt specifikt för arbete med Agenda 2030 i nuläget.  

Uddevalla kommun 
Uddevalla kommun beskriver ett upplägg där tjänstemännen får uppmaningen att 
implementera Agenda 2030 utefter bästa förmåga. Politiken beskrivs inte ha presenterat 
tydliga beslut kring hur arbetet ska gå till. Förvaltningar, verksamheter och 
tjänstepersoner ser därför över hur hållbarhetsmålen kopplar till deras styr- och 
måldokument och kan sägas befinna sig i en kartläggningsfas. Ingen specifik budget 
finns för tillfället till Agenda 2030. Verksamheterna hanterar antingen kostnaderna 
själva eller begär medel vilket då blir i konkurrerens med andra uppdrag.  

För att skapa struktur i Agenda 2030-arbetet har Uddevalla kommun bjudit in 
kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som är ett samarbete mellan 
Svenska FN-förbundet och SKR. Glokala Sverige ska då hålla workshop för den högsta 
ledningen i kommunen tillsammans med politikerna som ett tillfälle att samlas i frågan.  

Ulricehamns kommun 
Ulricehamns kommun skulle, likt Uddevalla kommun, kunna sägas befinna sig i en 
”uppstartsläge” i förhållande till de ovannämnda kommunerna. Detta då kommunen 
ännu inte tagit någon officiell ställning gentemot Agenda 2030. Ulricehamn kommun 
beskriver att en praktikant nyligen färdigställt en nulägesbeskrivning av hela 
kommunens verksamhet kopplat till hållbarhetsmålen. Nulägesbeskrivningen har inte 
ännu kontrollerats fullständigt men den utmärkande slutsatsen har varit att kommunens 
styrdokument träffar många av de 169 delmålen inom hållbarhetsmålen. Nuvarande 
fokus på tjänstemanna-nivå beskrivs vara samverkan för att lyfta fynden från 
nulägesbeskrivningen till politiker på ett passande sätt. Detta för att kunna närma sig 
beslut kring hur Agenda 2030 ska hanteras i kommunen.  
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4 Strukturförslag för det 
kommunövergripande arbetet med 
Agenda 2030   

4.1 Strukturförslagets upplägg 
Presentationen av strukturförslaget är uppdelat i två huvuddelar ”Grundförslag på 
struktur” och ett antal ”Tillval”.  

”Grundförslag på struktur” utgör en basal struktur som ska representera ett slags 
grundpaket för det kommunövergripande arbetet. Grundpaketet kan liknas med en enkel 
träeka, en blygsam liten båt med kapaciteten att både hålla kommunens Agenda-2030 
arbete flytande och fungera som färdmedel från dagens Tjörn till framtidens Tjörn – de 
hållbara möjligheternas ö.  

De ”tillval” som följer är menade att representera en mängd valmöjligheter som kan 
berika och finjustera grundförslaget utifrån vad som anses passande för Tjörns 
kommun. Tillvalen presenterar ytterligare konkreta exempel på möjliga strukturer kring 
Agenda 2030-arbetet. En liknelse för tillvalen kan vara olika hjälpmedel för träekan att 
ta sig fram. Ska man välja till ett par åror, ett segel, en dieselmotor eller kanske måla dit 
ett passande namn på ekan i alla regnbågens färger?  

Inget utesluter att man exempelvis kombinerar grundpaketet med fler tillval, kombinerar 
dem på olika sätt eller drar inspiration från russinen i kakan och skapar något nytt som 
kan passa Tjörns förutsättningar på bästa sätt.  

4.2 Strukturförslagets beståndsdelar 
Kartläggningens ”Grundförslag på struktur” och ”Tillval” grundas i följande underlag: 

1 Den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i 
kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling”. Ett dokument som Svenska Institutet för Standarder (SiS) tagit 
fram och som är på remiss under tiden när denna kartläggning författades.    

2 Resonemang kring passande strukturer för Tjörns kommun baserat på de teman 
som denna kartläggning genererat.  

3 Lärdomar och insikter som kan hämtas ur denna kartläggnings omvärldsanalys.  
4 Hållbarhetsprofilen som denna kartläggning genererat bidrar med ytterligare 

diskussionsgrund.  

För att förtydliga kommer den föreslagna standarden ”Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling” att agera som en grundstomme för ”Grundförslag på 
struktur”.  
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4.3 Grundförslag för struktur 
Inledningsvis är det viktigt att understryka att det är originaldokumentet ”Styrning och 
ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling” som i sin helhet utgör 
grundförslaget för struktur i det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Detta 
originaldokument benämns hädanefter som ”standarden”.  

Eftersom originaldokumentet där standarden beskrivs är mer än 30 sidor följer en 
kortare sammanfattning av dess innehåll nedan för att ge en övergripande bild av det 
huvudkoncept som presenteras.  

4.3.1 Standardens processorienterade upplägg 
Standarden utgår från grundtanken att det är helt nödvändigt att hållbarhetsarbetet måste 
integreras med ordinarie styr- och ledningsprocesser. 

Standarden har ett processorienterat synsätt och bygger på tankarna från den så kallade 
PDCA-modellen2 (Plan, Do, Check, Act). Standarden har också tagit inspiration från 
den av SKR framtagna modellen ”Styrsnurran”3. 

I standarden har de roller som politiker, förvaltningar, verksamheter och andra 
samhällsintressenter spelar i genomförandet av Agenda 2030 tydliggjorts. Ytterligare en 
modell lyfts fram i standarden, en modell framtagen av OECD (Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling). Modellen består av åtta komponenter som 
betraktas som framgångsfaktorer för att driva samstämmig politik för hållbar 
utveckling. 

Den förstnämnda PDCA-modellen är anpassad för att styra och leda mot hållbar 
utveckling och agera som stöd i arbetet att integrera Agenda 2030 i kommuners 
verksamheter. PDCA-modellen är som tidigare nämnt uppdelad i 4 delar som fått 
benämningarna;  

• Planera (P) 
• Genomföra (D) 
• Uppföljning och analys (C) 
• Ständiga förbättringar (A)  

De fyra delarna innehåller i sin tur olika moment vars syfte är att bidra med struktur och 
tydlighet i genomförandet. De fyra delarna som representerar processen är samtidigt 
inringad av tre skal;  

1 Verksamheter/Samverkan med externa intressenter 
2 Invånare 
3 Agenda 2030/Hållbar utveckling  

 
2 På svenska heter det Planera, Genomföra, Följa upp och förbättra 
3 Presenteras i SKR:s rapport ”Guide, planering, uppföljning och åtgärder i 
kommunövergripande styrning” 
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Skalen syftar till att betona vikten av samspel mellan samhällsaktörerna men också 
betydelsen av att hitta gemensamma och fruktbara förhållningssätt till den komplexa 
utmaningen att nå hållbar utveckling och förverkliga Agenda 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Bilden illustrerar standardens processorienterade upplägg och 
koppling till verksamheten samt till samverkan med externa intressenter 
och invånare (PDCA-Modellen). 

4.3.2 Planera (P) 
Planeringsdelen i modellen handlar om:  

1 Hur ett hållbarhetsuppdrag kan tas fram. 
2 Hur mål för arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling kan upprättas. 
3 Vilka resurser som behövs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med 

målen. 
4 Vilka risker och möjligheter som behöver identifieras.  
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Standarden understryker även vikten av att beakta OECD:s vägledande modell för 
samstämmig politik för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har sammanställt 
en egen tolkning av denna modell (se figur 3 nedan).  

 

 

Figur 3 - OECD:s modell för samstämmig politik för hållbar utveckling  

Beskriv hållbarhetsuppdraget 
I modellens första fas är det viktigt att fundera över på vilket sätt kommunen kan 
formulera hållbarhetsuppdraget så arbetet bidrar till måluppfyllelse kopplat till Agenda 
2030. Vilka hållbarhetsmål eller tillhörande delmål är av särskild relevans för 
kommunen och går det att identifiera möjligheter eller hot kopplade till dessa mål? 
PDCA-modellen framhäver att hållbarhetsuppdraget bör formuleras med hjälp av 
erfarenheter och kunskaper som samlas in genom dialog med medarbetare, 
kommuninvånare, näringslivet, civilsamhällets organisationer och övriga intressenter på 
lokal och regional nivå. 

Ett exempel på hur hållbarhetsuppdraget kan formuleras på ett inkluderande sätt är ”Ale 
i 360 grader”. Ett arbete som Ale kommun genomfört där perspektiv från medborgare, 
tjänstepersoner och politiker samlats in i syfte att ringa aktuella frågor kring 
kommunens utveckling som man kan kraftsamla kring. Ett motsvarande arbete vid 
Tjörns kommun som delvis påminner om ”Ale i 360 grader” är ”Cultural planning”. 
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Mer om Ale kommuns arbete beskrivs under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med 
Agenda 2030?”.  

Utmaningen att beskriva hållbarhetsuppdraget kan även kopplas tillbaka till teman som 
framkommit i intervjuer med Tjörns förvaltnings- och bolagschefer. Under ”3.1.2 Tema 
2 - Hur mäts framgång gentemot Agenda 2030?” beskrivs en osäkerhet kring hur man 
ska mäta framgång gentemot Agenda 2030 i den lokala kontexten. Tilläggsvis beskriver 
”3.1.7 Tema 7 - Samspel och samarbete mellan politiker och tjänstepersoner” vikten av 
att tjänstepersoner och politiker samarbetar för att skapa goda förutsättningar och 
engagemang kring Agenda 2030. Båda parter behöver uppmuntra varandra att hitta 
gemensamma problemformuleringar kring arbetet som säkerställer att arbetet med 
hållbarhetsmålen inte blir ”ett projekt vid sidan av”. Det kan även tilläggas att 
beskrivningen av hållbarhetsuppdraget kan gynnas av att undersöka hur arbetet med 
Agenda 2030 förhåller sig till Tjörns arbete med de nationella miljökvalitetsmålen. En 
illustration som visar på kopplingarna mellan de globala hållbarhetsmålen och de 
nationella miljökvalitetsmålen finns att se i Bilaga - Mappning av Sveriges Miljömål 
mot de Globala Hållbarhetsmålen. 

Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över tid 
Detta moment handlar sammanfattningsvis om att kommunens ledning identifierar 
prioriterade områden som kopplar till uppfyllelse av de 17 hållbarhetsmålen. Lokalt 
anpassade mål och delmål kan sedan sättas upp i förhållande till den analys som gjorts 
för att ”beskriva hållbarhetsuppdraget” i tidigare steg. Standarden betonar även vikten 
av att ta särskild hänsyn till principerna bakom Agenda 2030 som handlar om att 
agendan är universell, d.v.s. att målen är integrerade och odelbara och ska bidra till att 
ingen lämnas utanför.  

Här kan en särskilt viktig koppling dras till utmaningar som lyfts av kommunens 
förvaltnings- och bolagschefer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning”. Det tydliggörs att passande kommunövergripande strukturer för 
arbetet med Agenda 2030 behöver grunda sig i:  

”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central 
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030 
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.” 

Kommunledningsgruppen som innefattar förvaltningschefer och bolagschefer beskrivs i 
många avseenden vara lämpliga att ansvara för helhetsperspektiven kring den 
kommunövergripande implementeringen av Agenda 2030. Om man till exempel ser 
framför sig att kommunens olika verksamheter arbetar mer fokuserat kring särskilda 
hållbarhetsmål blir det helt avgörande med en central ledningsgrupp som håller 
helhetsperspektiven i åtanke. Med andra ord behövs en grupp som ansvarar för att 
bevaka om arbetet utförs i linje med principerna bakom Agenda 2030. 

Här kan det understrykas att det kan finnas passande alternativ till fördelning av ansvar 
och mandat kopplat att säkerställa helhetsperspektivet bakom Agenda 2030. 
Kommunledningsgruppen skulle exempelvis kunna ha en samordnande grupp under sig 
som agerar som den centrala samlingspunkten för Agenda 2030-arbetet. Under ”3.3.3 
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Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” finns ett exempel från Härryda kommun 
där man tillsatt ett Agenda 2030-team bestående av tre utvecklingsledare med 
expertkunskaper inom de tre hållbarhetsperspektiven. Likt Härrydas hållbarhetsteam 
skulle Tjörns kommun kunna hitta personer med passande kompetens för att skapa en 
samordnande grupp med fokus på långsiktiga och strategiska frågor. 

Exempel på praktiska utmaningar som kommunledningsgruppen och/eller den 
samordnande gruppen behöver hantera är att identifiera om kommunens arbete med 
särskilda hållbarhetsmål utförs på ett sätt som motverkar måluppfyllelse i andra mål. Att 
identifiera om och hur dessa målkonflikter sker är det första steget för att kunna 
motverka att kommunen lägger krokben för sig själv i uppfyllandet av den 17 
hållbarhetsmålen.  

Följande teoretiska fall kan användas för att exemplifiera: Kommunen fokuserar på 
”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten” 
genom att upphandla ”paddor” (pekskärmar) till unga flickor i ekonomiskt utsatta hem i 
syfte att stötta deras utbildning och inkludering. Kommunen får sedan reda på att 
företaget som producerat pekskärmarna har använt sig av barnarbete i ett annat land för 
utvinning av de naturresurser som används för tillverkningen av pekskärmen. 
Utvinningen av naturresurserna har även skett genom en metod som bidrar till 
förgiftning av grundvattnet. I detta fall motverkade kommunens upphandling 
”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och ”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och 
produktion” då man gynnat barnarbete i andra länder och upphandlat produkter som har 
skadlig effekt i utsatta utvecklingsländer. Med andra ord valde kommunen att arbeta 
med ”Hållbarhetsmål 5 – jämställdhet” och ”Hållbarhetsmål 10 - minska ojämlikheten” 
på ett sätt som motverkar uppfyllelse av ”Hållbarhetsmål 1 – ingen fattigdom” och 
”Hållbarhetsmål 12 – hållbar konsumtion och produktion”. Detta fall är bara ett 
exempel på varför Agenda 2030 har en grundprincip om att hållbarhetsmålen är 
integrerade och odelbara.  

Ovanstående exempel understryker vikten av en grupp som både kan identifiera när 
målkonflikter mellan hållbarhetsmål sker och som har förmåga att lyfta hur 
målkonflikterna kan motverkas. Denna särskilt viktiga utmaning är direkt beroende av 
vilka förutsättningar som ges i kommunen för gränsöverskridande samarbeten och 
kunskapsutbyten. Tilläggsvis lyfter ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning” även: 

”Vikten av att utse minst en person inom varje förvaltning och 
bolag som kan agera som kontaktyta och expert för utvalda 
hållbarhetsmål som matchar personens kompetens och 
ansvarsområden.” 

Detta är ytterligare ett förslag som understryker värdet av fler tjänstepersoner som kan 
hantera och driva arbetet med Agenda 2030 inom kommunen. Betydelsen av citaten i 
detta moment utvecklas vidare i kommande moment i delen om ”4.3.4 Uppföljning och 
analys (C)”. 
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Planera genomförandet 
Detta moment ställer huvudsakligen frågor som exempelvis;  

• Vem ska ansvara för genomförandet?  
• Vilka aktiviteter behövs för att bidra till hållbarhetsperspektivet i de mål som 

fastställs? 
• Hur ska genomförandet ske? I vilken omfattning och vilka metoder ska användas? 
• Hur ska genomförandet följas upp? 
• Vilken kompetens och personella resurser behövs? 

För att exemplifiera ovanstående utmaningar i Tjörns kontext kan kopplingar dras 
tillbaka till utmaningarna som lyfts i kartläggningens tema ”3.1.6 Tema 6 - Fallgropar 
att undvika i implementeringen av Agenda 2030”. Här beskrivs det att man vill undvika 
att arbetet med Agenda 2030 ”läggs ovanpå” uppgifterna i ordinarie verksamhet. För att 
motverka att belasta en redan pressad verksamhet ytterligare föreslås det istället att 
kommunen ger utrymme för inventering och ”vårstädning” bland styrande 
måldokument. Exempelvis kan måldokument slås samman, ersättas eller uppdateras på 
ett sätt som tydligare synliggör hur de bidrar till uppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålen. Här blir betydelsen för kommunens verksamheter att inkluderas tidigt 
särskilt tydlig. Det blir en fråga om att ge verksamheterna möjlighet att planera och 
ligga steget före, snarare än att tvingas reagera och hantera en ständigt växande kravlista 
som man inte varit delaktig i att ta fram.  

Resursfördelning 
Momentet ”resursfördelning” handlar om att resursfördela på ett effektivt sätt så att 
ändamålsenlig verksamhet kan utföras, både på lång- och kort sikt. Beslutsunderlag för 
resursfördelning behöver vara begripligt och kopplas till relevanta indikatorer som kan 
bidra till uppfyllelse av hållbarhetsmålen.  

Hållbar upphandling 
Momentet ”hållbar upphandling” handlar i stort om att se över kommunens alla 
möjligheter att styra den kommunala upphandlingen i en riktning som bidrar till så 
många hållbarhetsmål som möjligt.  

Identifiera risker och möjligheter 
Planeringsdelens sista moment ”Identifiera risker och möjligheter” uppmanar 
kommunens ledning att göra en övergripande riskanalys kopplat till de tidigare 
momenten. Detta för att undvika onödiga risker som exempelvis dubbelarbete eller att 
man i vissa prioriterade områden arbetar med hållbarhetsmål på ett sätt som motverkar 
andra hållbarhetsmål. Att synliggöra och medvetandegöra dessa risker är essentiellt för 
att inte spilla tid eller resurser.  

4.3.3 Genomföra (D) 
Standardens andra del med fokus på genomförande består av momenten; 

• Kunskap och kompetens 
• Involvering av medarbetare och verksamheter 
• Kommunikation 
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• Samverkan med intressenter 

Kunskap och kompetens 
Momentet syftar till vikten av utbildningsinsatser kring Agenda 2030. Både politiker 
och tjänstepersoner inom kommunen såväl som andra samhällsaktörer behöver rätt 
kunskaper och kompetens i genomförandet av Agenda 2030.  

Involvering av medarbetare och verksamheter 
Detta moment handlar om att konkretisera vilken roll kommunens olika verksamheter 
spelar i genomförandet av hållbarhetsarbetet. Den föregående planeringsfasen lyfter 
vikten av att inkludera kommunens olika verksamheter tidigt i att ”beskriva 
hållbarhetsuppdraget”. Detta underlättar i sin tur i genomförandedelens konkretisering 
av vad arbetet med hållbarhetsmålen innebär utifrån medarbetarnas olika specifika 
uppdrag.  

Kommunikation 
Momentet ”Kommunikation” handlar om att upprätta en tydlig struktur för att 
kommunicera kring Agenda 2030-arbetet och dess framsteg, både internt och externt. 
De kommunikationsaktiveter som genomförs ska vara tillgängliga och 
målgruppsanpassade.  

Samverkan med intressenter 
Sist i genomförandedelen följer momentet ”Samverkan med intressenter”. Detta 
moment understryker vikten av samverkan med näringsliv, andra kommuner, 
medborgare, civilsamhällets organisationer och andra relevanta intressenter som bör 
involveras för att uppnå ett effektivt genomförande av det målorienterade 
hållbarhetsarbetet. Exempel på viktiga aktiviteter är att kartlägga vilka intressenter som 
behöver involveras, se över vilka förutsättningar de har att bidra och sedan knyta dem 
till passande steg i arbetsprocessen.  

Kopplat till samverkan både nationellt och internationellt är det särskilt viktigt att 
understryka betydelsen av ”Hållbarhetsmål 17 – Genomförande och globalt 
partnerskap”. För att både få och sprida den kunskap och erfarenhet som krävs för att 
förverkliga Agenda 2030 bör utvecklande av nya samarbeten och stärkande av 
existerande samarbeten ses som en essentiell del av genomförandet. Tjörns 
förvaltningschefer och bolagschefer understryker även vikten av samarbeten under 
”3.1.5 Tema 5 – Betydelsen av externa partner och gränsöverskridande samarbeten”. 

Ytterligare exempel på aktivitet är att etablera rutiner för både formell och informell 
samverkan. Tydliga avsiktsförklaringar och uttalade förväntningar i överenskommelser 
mellan olika parter är en viktig förutsättning för att kommunen ska agera som 
ansvarsfull samarbetspartner. Standarden lyfter många punkter som är viktiga att ha i 
åtanke inom detta moment.   

4.3.4 Uppföljning och analys (C) 
Generellt handlar uppföljnings- och analysdelen om att samla in resultat från 
kommunens arbete med Agenda 2030 och utvärdera det i förhållande till de 
hållbarhetsmål som fastställts. Detta innebär att siffror och effekter från kommunens 
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aktiviteter och verksamhet behöver översättas i kunskap om hur nuläget ser ut. 
Analysen av kommunens framsteg behöver förmedlas och spridas i hela organisationen 
och agera som grund för att synliggöra möjliga vägar till förändring.  

Uppföljnings- och analysdelen består av följande moment;  

• Förutsättningar för uppföljning och analys 
• Samla in information 
• Fokusera på det som är viktigt 
• Söka orsaker 
• Dra slutsatser och föreslå åtgärder 

Förutsättningar för uppföljning och analys 
Uppföljnings- och analysarbetet bör bygga på en bred delaktighet. För att kunna sprida 
analysen i hela organisationen behöver en uppföljnings- och analysgrupp (eller grupper) 
tillsättas med representanter från alla relevanta förvaltningar och bolag. Standarden 
lyfter en rad viktiga förutsättningar i arbetet som att uppföljnings- och 
analysgrupp(erna) behöver en tydlig uppdragsbeskrivning och mandat. Grupp(erna) bör 
även agera som stöd till förvaltningsledningen och kommunledning gällande 
möjligheterna att presentera underlag till förtroendevalda. Passande kandidater inom 
Tjörns kommun för rollen som uppföljnings- och analysgrupp kan vara redan 
existerande utvecklingsnätverk och arbetsgrupper bestående av utvecklingsledare och 
tjänstepersoner i strategiska funktioner. 

Standarden poängterar att det arbete som bedrivs i uppföljnings- och analysgrupp(erna) 
behöver kopplas till kommunens budgetcykel. Rollen som grupp(erna) bör uppfylla kan 
variera beroende på hur, när och i förhållande till vilka delar av kommunens 
uppföljningsprocess som man väljer att centrera arbetet med hållbarhetsmålen. Hur man 
än väljer att strukturera analyserna i förhållande till årsbokslut, delårsbokslut, 
tertialrapporter och månadsuppföljningar så behöver indikatorer, nyckeltal och annan 
text som beskriver resultat göras lättillgänglig och lättbegriplig.  

Samla in information 
Det andra momentet ”Samla in information” handlar om att samla in och vid behov 
formulera lokala hållbarhetsindikatorer som i sin tur kan följas upp i ett passande 
styrsystem. För att belysa ett exempel lyfts Hypergene som ett möjligt ramverk och 
stödsystem för detta ändamål under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning”. Exempel på vad en hållbarhetsindikator kan vara exemplifieras 
tydligt under ”3.2 Hållbarhetsprofil” där indikatorer och siffror från Kolada presenteras 
i förhållande till alla 17 globala hållbarhetsmål.  

Standarden understryker betydelsen av kontinuerlig uppföljning av 
hållbarhetsindikatorerna för att kunna rapportera framsteg och eventuella avvikelser. 
Detta är i sig ett problem då många av de indikatorer som RKA tagit fram endast har 
utfall helårsvis och utfallen släpar dessutom ofta ett år. Detta innebär att kommunen 
behöver anstränga sig för att hitta kompletterande indikatorer om man vill uppnå en 
kontinuerlig uppföljning. Delårsbokslut och tertialrapporter lyfts i standarden som 
förslag på när sådana uppföljningsprocesser kan vara lämpliga att genomföra. 
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Möjligheten att dra jämförelser med andra kommuners hållbarhetsindikatorer beskrivs 
också som en viktig del att utgå ifrån.  

Fokusera på det som är viktigt 
Momentet ”Fokusera på det som är viktigt” understryker betydelsen av att säkerställa 
tydliga rutiner för att kontinuerligt kunna upptäcka, presentera och hantera avvikelser i 
hållbarhetsindikatorerna. Exempelvis när negativa avvikelser upptäcks bör dessa ges 
hög prioritet och när avvikelserna är positiva är det viktigt att ta tillvara på värdet 
genom att identifiera och lära sig av vad som gjorts bra. Det kan vara särskilt viktigt att 
illustrera positiva och negativa avvikelser för beslutsfattare och tjänstepersoner på ett 
lättbegripligt sätt med olika typer av grafer, symboler, pilar och färgskalor.  

Söka orsaker 
Momentet ”Söka orsaker” syftar till att fördjupa sig i frågor som: Vad beror 
avvikelserna på? Hur gör vi för att bli bättre? Personerna som utför avvikelseanalysen 
behöver kompetens och förståelse vad som styr och påverkar de indikatorer som 
innefattas i Agenda 2030. Jämförelser med andra kommuner och regioner kan vara ett 
sätt att inhämta kunskap tillsammans med omvärldsbevakning av relevanta 
forskningsresultat inom området för hållbar utveckling. Momentet innefattar även att 
rätt orsaker till avvikelser prioriteras vilket kan betyda att man väljer att fokusera på vad 
som haft störst inverkan på hållbarhetsresultatet. Uppföljnings- och analysgruppen 
beskrivs som en möjlig kandidat för detta arbete samtidigt som andra verksamheter, 
invånare och intressenter kan vara passande att involvera i dialog kring prioriteringar.  

Dra slutsatser och föreslå åtgärder 
Uppföljnings- och analysdelens sista moment ”Dra slutsatser och föreslå åtgärder” 
förklarar att slutsatser och föreslagna åtgärder som framkommer ur analysarbetet bör 
sammanställas så att de förtroendevalda kan fatta informerade beslut om eventuella 
åtgärder. Den huvudsakliga utmaningen handlar om att dra slutsatser som tydligt 
synliggör brister i hållbarhetsarbetet eller föreslå ytterligare åtgärder som kan öka 
uppfyllelse av fler hållbarhetsmål. Förslag att stärka hållbarhetsarbetet ska alltid utgå 
från evidensbaserade kunskapskällor och empiri vilket kan innebära underlag från den 
egna kommunen, forskning eller underlag från andra kommuner eller regioner.  

Alla moment som lyfts under denna del lägger genomgående vikt på betydelsen av att 
analysera och följa upp hållbarhetsarbetet. Ett fokus på analys och uppföljning ger i sin 
tur möjligheter att utvärdera hur arbetet fortlöper i sin helhet. Detta resonemang kan 
ytterligare förtydliga betydelsen av: 

”Kommunledningsgruppens viktiga roll att verka som central 
punkt och huvudansvarig för ett helhetsgrepp kring Agenda 2030 
och balansen mellan de 17 hållbarhetsmålen.” 

Ovanstående citat lyfts även under det tidigare momentet ”Formulera hållbarhetsmål 
som är relevanta över tid” och tål att understrykas. Detta då en tydlig mandat- och 
ansvarsfördelning tjänstepersoner och grupper som arbetar med Agenda 2030 bör 
hanteras som en viktig huvudfråga. Vad är exempelvis kommunledningsgruppens roll i 
förhållande till den föreslagna samordningsgruppen som beskrivs under ”Formulera 
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hållbarhetsmål som är relevanta över tid”? Fortsättningsvis, hur ska 
kommunledningsgruppen och samordningsgruppens ansvarsområden beskrivas i 
förhållande till de uppföljnings- och analysgrupp(er) som beskrivs under 
”Förutsättningar för uppföljning och analys”? Detta är två högst relevanta frågor att 
ställa sig för att hitta en tydlig struktur i det kommunövergripande arbetet. 

Förutsättningarna för hur effektivt Agenda 2030 kan genomföras påverkas av vilka 
funktioner och kompetenser som väljs ut till uppföljnings- och analysgrupp(er). Med 
andra ord är planeringsdelen av PDCA-modellen särskilt viktig eftersom planeringen 
ramar in förutsättningarna för hur analys och uppföljning kan ske. 

4.3.5 Ständiga förbättringar (A) 
Den fjärde och sista delen av ”PDCA-modellen” består av momenten;  

• Konsekvensbedömning 
• Prioritera 
• Beslut 

Ur ett övergripande perspektiv centrerar denna del kring vilka beslut som kan fattas för 
att stimulera det fortsatta arbetet med Agenda 2030. Baserat på resultat, analys och 
åtgärdsförslag från de tidigare momenten kan förbättringsåtgärder lyftas fram. 
Standarden betonar exempelvis att alla förbättringsåtgärder inte nödvändigtvis måste 
lyftas för beslut i den politiska ledningen. Vissa åtgärder och förbättringsförslag kan 
hanteras direkt inom bolag och förvaltningar och därigenom integreras i det 
kontinuerliga förbättringsarbetet i ordinarie verksamhet. Ytterligare relevanta och 
övergripande aspekter i förbättringsarbetet återfinns under ”4.3.3 Planera (P)” (se Figur 
3).  

Konsekvensbedömning 
Momentet ”Konsekvensbedömning” tydliggör att en konsekvensbedömning av 
kommunens arbete behöver utföras och att de tre grundprinciper som står bakom 
Agenda 2030 bör ligga till grund för detta arbete. De tre grundprinciperna att ha i åtanke 
är då;   

1 Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och 
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande. 

2 Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för att 
målen ska kunna uppnås. 

3 Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild 
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. 

För att exemplifiera kan detta innebära att man prövar alla förslag på åtgärder kopplat 
till Agenda 2030-arbetet genom att ställa frågor som; 

• Förväntas åtgärderna ha negativ eller positiv påverkan på sociala, ekonomiska och 
miljömässiga dimensioner av hållbar utveckling? 

• Påverkas andra länders möjligheter att uppfylla Agenda 2030 negativt eller positivt 
av kommunens aktiviteter?  
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• Kommer människor i samhällen med särskilt dåliga förutsättningar påverkas 
positivt eller negativt?  

Utöver det nationella och globala perspektivet på hur man kan tänkas påverka finns 
lokala frågor att begrunda såsom 

• Innebär förslagen en organisationsförändring?  
• Vad innebär åtgärden för intressenter eller medborgare? 
• Vilka personella eller ekonomiska medel kommer behövas? 

Prioritera 
Detta moment beskriver att prioriteringar av förslag som stärker hållbarhetsarbetet bör 
grundas i den tidigare konsekvensbedömningen. Standarden framhåller återigen att bred 
delaktighet med representanter från kommunens olika verksamheter kan gynna 
prioriteringsprocessen i och med att inkludering av fler perspektiv bidrar till helheten. 
Det rekommenderas även att man använder en modell som kan ställa resursinsatser i 
förhållande till förväntade effekter av olika åtgärder. En modell/prioriteringsmatris som 
lyfts som alternativ återfinns i SKR:s rapport ”Guide: planering, uppföljning, och 
åtgärder i kommunövergripande styrning” och kan observeras nedan (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Prioriteringsmatris resursinsats i förhållande till effekt/resultat. 

Beslut 
”Beslut” är det sista momentet. Här framhävs vikten av att det beslutsunderlag som 
tagits fram behöver sammanställas på ett sätt som gör det möjligt för beslutsfattare att ta 
ställning till materialet. De beslut som tas som följd av underlaget bör presenteras och 
kommuniceras ut i kommunens verksamheter. Vem inom verksamheterna som berörs 
och vilka aktiviteter som ska genomföras är exempel på frågor som kan vara centrala i 
detta moment.  

108



 

Sida 48 
Tjörns kommun 

Avslutningsvis beskrivs återkoppling till alla interna och externa parter som deltagit i 
arbetet som mycket viktig komponent då detta stimulerar motivation och fortsatt 
engagemang. Återkoppling gentemot de förtroendevalda är likaså avgörande för att 
informera om åtgärderna haft de effekter man faktiskt siktat på. När det sista momentet 
”Beslut” avklarats sluts cirkeln i ”PDCA-modellen” och processen startar återigen om i 
planeringsdelen och momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget”.  
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4.4 Tillval 1 – Anställa nya funktioner med fokus på 
hållbar utveckling/Agenda 2030? 

En grundläggande strukturfråga kan kopplas till vilka tjänstepersoner som förväntas 
utföra vilka delar av förverkligandet av Agenda 2030. Behöver Tjörn endast utvidga och 
förtydliga ansvarsområden inom existerande tjänstemannastruktur eller bör en eller fler 
personer med specialistkompetens anställas i ny funktion?  

Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” lyfts det exempelvis att 
Marks kommun har valt att samla ett hållbarhetsteam bestående av en folkhälsostrateg, 
en miljöstrateg och två sociala hållbarhetsstrateger. Ett annat exempel är Härryda 
kommun där en utvecklingschef under kommunstyrelsen leder ett Agenda 2030-team 
bestående av tre utvecklingsledare med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar 
utveckling. Vidare finns exempel i Ale kommun där ansvar för prioriterade 
hållbarhetsmål har fördelats ut till varsin sektorchef som i sin tur förses med 
processledarstöd av personal från strategi- och uppföljningsavdelningen.  

Fler exempel från hur andra kommuner arbetar finns under ”3.3.3 Hur organiseras 
arbetet med Agenda 2030?”. Frågan som återstår är då vilket upplägg av funktioner och 
tjänster som bäst tjänar Tjörns förutsättningar i att arbeta med och förverkliga Agenda 
2030? 

Från kartläggningens intervjuer under ”3.1.3 Tema 3 - Förslag på arbetsstruktur och 
ansvarsfördelning” framgår önskningar om att tillsätta fler tjänster kopplat till Agenda 
2030-arbetet. Det beskrivs att;  

”… behovet av att anställa minst en person i en mer långsiktig 
bestående position, exempelvis en projektledare, som har expertis 
inom Agenda 2030 och hållbarhetsområdet ur ett övergripande 
perspektiv som kan bidra med direkt vägledning för all personal.” 

För att bidra med ett praktiskt exempel går det att dra kopplingar tillbaka till momentet 
”Förutsättningar för uppföljning och analys” där det beskrivs att man behöver tillsätta 
minst en uppföljnings- och analysgrupp med representanter från alla relevanta 
förvaltningar och bolag. Här kan man ställa sig frågan om Tjörn i nuläget redan har de 
personella resurser som behövs för att forma ändamålsenliga uppföljnings- och 
analysgrupp(er) eller om ytterligare funktioner och tjänster krävs?  

För att återkoppla till de inledande styckena under ”4.3 Grundförslag för struktur” kan 
det även vara viktigt att överväga utformningen av nya funktioner då en titel som 
projektledare möjligtvis kan bidra till den kontraproduktiva tanken att ”Agenda 2030 
bara är ett projekt vid sidan av”. Om kommunen väljer att fortsätta utan att tillsätta nya 
funktioner med särskilt fokus på Agenda 2030 eller hållbar utveckling kan det vara 
särskilt betydelsefullt att se över utmaningarna under ”3.1.7 Tema 7 - Samspel och 
samarbete mellan politiker och tjänstepersoner”. Temat beskriver hur 
innovationskraften hos tjänstepersoner och politiker kan släppas lös ytterligare om båda 
parter hjälps åt att överbrygga rädslan för att vara den som tänker nytt men gör fel. 
Tilläggsvis, som ett alternativ för att ta stöd i implementeringen av Agenda 2030 finns 
Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet 
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baserat på ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKR. Under år 2020, när 
denna kartläggning författades, hade Glokala Sverige 130 kommuner och 16 regioner 
som deltagare i projektet.  

4.5 Tillval 2 – Utredning och värdering av 
grundprinciperna bakom Agenda 2030   

Standarden beskriver och lyfter vikten av de tre grundprinciperna bakom Agenda 2030. 
Fokus för detta tillval är den andra principen markerad i fet stil nedan.  

1 Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens länder, och 
att alla länder har ett gemensamt ansvar för dess genomförande. 

2 Målen är integrerade och odelbara - framgång krävs inom alla områden för 
att målen ska kunna uppnås. 

3 Ingen ska lämnas utanför - genomförandet av agendan måste ske med särskild 
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. 

Att hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara är en aspekt som standarden 
understryker i det inledande momentet ”Formulera hållbarhetsmål som är relevanta över 
tid” men även i den avslutande delen under momentet ”Konsekvensbedömning”. Med 
andra ord beskriver standarden tydligt att principerna ska spela en viktig roll i 
genomförandet av Agenda 2030 men mer detaljerade resonemang kring vad detta 
innebär i praktiken saknas i standarden. Detta tillval finns därför till för att lyfta denna 
nyckelfråga, starta en konversation och ge initiala resonemang att utgå ifrån. De 
kommuner som medverkat i omvärldsbevakningen kan sägas ha tacklat just denna 
utmaning på olika sätt vilket undersökas vidare nedan.  

Under tidigare avsnitt ”Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” kan man läsa om 
hur Härryda kommun har valt att anta Agenda 2030 som vägledande för hela 
verksamheten. Som tidigare nämnt ligger ansvaret för Agenda 2030-arbetet i Härryda 
under kommunstyrelsen och leds av en utvecklingschef. Utvecklingschefen leder i sin 
tur ett Agenda 2030-team med kompetens inom miljö, folkhälsa och hållbar utveckling, 
en kompetensgrund som är tänkt att återspegla de tre hållbarhetsperspektiven. Med 
andra ord finns en klassisk uppdelning i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En 
liknande uppdelning kan observeras i Tjörns kommun under ”Agenda 2030 i 
kommunens budgetdokument” (se Figur 1), där kopplingarna mellan kommunens tre 
strategiska områden och de globala hållbarhetsmålen tydliggörs. 

Innan vidare fördjupning görs kring olika kommunernas tillvägagångssätt är det viktigt 
att klargöra hur och varför en uppdelning i de tre hållbarhetsperspektiv potentiellt kan 
bromsa upp genomförandet av Agenda 2030.  

Från kartläggningens intervjuer och omvärldsbevakning framkommer det att vanliga 
tankesätt kring hållbarhetsarbetet präglas av uppdelningen i social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet härleds ofta till begreppet ”miljö” som ofta 
upplevs som ett eget ämne, de sociala frågorna har sin definierade sfär och ekonomin 
sätter ramen för vad tjänstepersoner tillåts arbeta med. Denna struktur är enligt Agenda 
2030 både en del av lösningen och problemet. Naturligtvis behövs någon typ av 
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indelning för att göra det möjligt för tjänstepersoner att förhålla sig till sakfrågor i 
kommunens dagliga verksamhet. Samtidigt kräver utmaningen att uppnå hållbar 
utveckling nya strukturer och lösningar.  

Grundprinciperna bakom Agenda 2030 understryker hur de 17 hållbarhetsmålen är 
integrerade och odelbara av just denna anledning; då samhällsomställningen som 
eftersöks är omfattande, man eftersöker inte enskilda justeringar inom särskilda 
områden utan ett omtag av hela samhällsutvecklingen. De samhällsomvandlande 
lösningar som Agenda 2030 eftersöker finns i samspelen mellan de sociala, ekonomiska 
och ekologiska perspektiven, snarare än inom perspektiven var för sig. Med andra ord är 
en uppdelning i social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet användbart i 
genomförandet av Agenda 2030… så länge uppdelningen i tre perspektiv inte tar fokus 
från principen att de 17 hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.  

Under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?” beskrivs det hur Härryda 
kommun tagit denna utmaning på allvar och har antagit en ”Strategisk plan för Agenda 
2030 2.0”. I denna plan, som ett enat kommunfullmäktige kommit överens om, finns 
fyra insatsområden och sju strategier som ligger i linje med Agenda 2030. 
Fortsättningsvis, för att undvika att fokusera för mycket på uppdelningen i de tre 
klassiska hållbarhetsperspektiven, valde Härryda att inte göra någon uppdelning av de 
17 hållbarhetsmålen utifrån ansvarsområden inom verksamheter och sektorer. Detta 
motiverades av att Agenda 2030 mycket tydligt beskriver att målen är odelbara och att 
en uppdelning snarare skulle verka kontraproduktivt. Istället skapade Härryda ”Forum 
för hållbar utveckling”, ett tvärsektoriellt forum där nyckelfunktioner möts för att 
hantera komplexa gränsöverskridande frågor. Detta kan ses som ett tydligt exempel på 
hur en kommun kan prioritera för att ge tjänstepersoner grundförutsättningar att 
diskutera och problemlösa kring samhällsutmaningar där hållbarhetsmålen går i 
varandra på olika sätt.  

Mölndal kommuns arbete med Agenda 2030 kan verka som ett alternativt exempel på 
hur en kommun kan hantera hållbarhetsmålens odelbarhet. Mölndals politiker tog först 
beslut om nya övergripande mål som skulle agera som centrum för allt arbete med 
Agenda 2030. De politiska partierna enades sedan om direkta och indirekta kopplingar 
mellan de nya övergripande målen och de 17 globala hållbarhetsmålen. Vidare, för att 
luckra upp den traditionella målstyrningen, valde kommunen att inte fördela ut enskilda 
hållbarhetsmål till kommunens 10 förvaltningar. Istället valdes minst en tjänsteperson ut 
från varje förvaltning med passande position och kompetens. De utvalda 
tjänstepersonerna fick i uppgift att skapa ett analysteam med fokus på social- och 
miljömässig hållbarhet. Dessa analysteam agerar sedan som ben ut i varje förvaltning 
för att säkerställa att Agenda 2030 genomsyrar verksamheten. Analysteamens funktion 
och roll påminner tydligt om de analys- och uppföljningsgrupper som beskrivs i 
standardens moment ”Förutsättningar för uppföljning och analys”. I jämförelse med 
Härryda kommun kan Mölndals kommun sägas valt ett tydligare fokus på just social- 
och miljömässig (ekologisk) hållbarhet. Samtidigt påminner de båda kommunernas 
lösningar om varandra då de båda har genomfört olika åtgärder för att öka 
gränsöverskridande samarbete och utmana ”traditionella stuprörsstrukturer”.  
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Vilka är då ”stuprörsstrukturerna” som Tjörns kommun kan behöva ifrågasätta i sitt 
arbete med Agenda 2030? Under kartläggningens tidigare avsnitt ”3.2 Hållbarhetsprofil 
– De 17 globala hållbarhetsmålen och kopplingar till kommunens verksamheter” finns 
grafer som kan ge en tydligare uppfattning om vilka ”stuprörsstrukturer” som upplevs 
finnas på Tjörn. Om man går tillbaka och observerar graferna kopplade till alla 17 
hållbarhetsmål så kan man se hur alla förvaltningar och bolag gjort en självskattning 
kring hur deras arbete och kompetens kopplar till Agenda 2030-arbetet. Dessa grafer 
kan med andra ord användas som diskussionsunderlag för att synliggöra var det kan 
finnas ”hål” i kommunens arbete kopplat till särskilda hållbarhetsmål. En annan fråga 
som kan behandlas med hjälp av graferna är vilka verksamheter som kanske borde 
samarbeta mer i särskilda frågor. Att ifrågasätta varför förvaltningar eller bolag har 
höga eller låga värden i sin självskattning kan i sig generera viktiga följdfrågor. 
Ovanstående exempel på diskussionsupplägg mellan förvaltningar och bolag bör 
sannolikt leda till fler insikter kring hur hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara.  

Avslutningsvis kan Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” lyftas som ett tänkvärt 
exempel under ”3.3.3 Hur organiseras arbetet med Agenda 2030?”. Arbetet med ”Ale i 
360 grader” kopplar tydligt till det inledande momentet ”Beskriv hållbarhetsuppdraget” 
i PDCA-modellen. ”Ale i 360 grader” fokuserade på att inkludera perspektiv från 
politiker, tjänstemän och medborgare för att identifiera de särskilt angenäma 
samhällsutvecklingsfrågorna. Ale kommuns arbete med ”Ale i 360 grader” kan delvis 
jämföras med arbetsmetoden ”Cultural planning” från arbetet i Tjörns kommun i den 
mån att båda tillvägagångssätt ställer frågor kring vad som är viktigt i den lokala 
kontexten. Båda exemplen från Ale och Tjörn kan ses som prov på hur en kommun kan 
identifiera områden som relaterar till måluppfyllelse av Agenda 2030 på ett 
inkluderande sätt.  

Denna avslutande del av kartläggningen har lyft perspektiv och exempel som betonar 
vikten av att ta grundprinciperna bakom Agenda 2030 på allvar. Samtidigt har tidigare 
avsnitt visat på hur Tjörn redan arbetar aktivt för förverkligandet av Agenda 2030. 
Frågan är nu hur skickligt Tjörn kan fortskrida mot starkare måluppfyllelse av 
hållbarhetsmålen? Denna kartläggning har sammanfattningsvis genererat ett 
kommunövergripande material som beskriver nuläget och ger förslag på struktur i det 
kommande arbetet. Genom att ta till sig detta underlag bör Tjörns kommun kunna röra 
sig framåt och ta fler välgrundade steg framåt i förverkligandet av Agenda 2030 och en 
hållbar utveckling.  
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5 Källförteckning 
Interna källor – Tjörns kommun 

Agenda 2030 Kultur- och Fritidsförvaltningen Tjörns kommun, 2020, Tjörns 
kommun 

Agenda 2030 Socialförvaltningen Tjörns kommun, 2019, Tjörns kommun  

Alliansens budgetdokument, år 2020, Tjörns kommun 

Barn- och ungdomsplan 2013–2023, Tjörns kommun 

Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsen, Tjörn kommun  

Personal- och kompetens- försörjningsplan 2015-2020: Socialförvaltningen, 
Tjörns kommun, 2015-02-20, Tjörns kommun 

Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018–2025, Tjörn kommun 

Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019-2026 - För ett jämlikt Tjörn, 
Tjörn kommun 

Stärkt Barn & Ungdomskultur, Handlingsplan 2016-2020, Tjörns kommun 

Personliga anteckningar från utförda intervjuer vid Tjörns kommun 

Kommunchef – Ann-Britt Svedberg 

Förvaltningschef – Evike Sandor 

Förvaltningschef – Marie Louise Bergqvist 

Förvaltningschef – Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef – Lena Eriksson 

VD för THAB – Janina Liljekvist 

VD för TBAB och TMÅAB – Solbritt Törnqvist 

Personliga anteckningar från utförda gruppintervjuer/workshops vid Tjörns 
kommun 

Ledningsgrupp för Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ledningsgrupp för Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ledningsgrupp för Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Ledningsgrupp för Socialförvaltningen  

Ledningsgrupp för Kommunstyrelsen 

Gemensam ledningsgruppsworkshop för THAB, TBAB och TMÅAB 
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Personliga anteckningar från utförda intervjuer med tjänstepersoner från 
kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lidköping, Marks, Mölndals, 
Uddevalla och Ulricehamn.  

Tjänstepersonerna vid kommunerna hade positioner som exempelvis 
Miljöstrateg, Folkhälsostrateg, MR-strateg (mänskliga rättigheter), 
Ledningscontroller och Utvecklingsledare (inom områden som miljö och 
folkhälsa). Intervjupersonerna var antingen direkt kopplade till respektive 
kommuns arbete med Agenda 2030 eller hade en närliggande funktion som 
förväntas spela en viktig roll i kommande arbete kring Agenda 2030.  

Externa källor:  

17 Globala mål för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-13] från: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/  

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige: 
Världens utmaning – världens möjlighet”( SOU 2019:13) hämtad [2020-09-11] 
från: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/03/sou-201913/  

Agenda 2030 för hållbar utveckling, hämtad [2020-09-14] från: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 

Alesamhällets utveckling 2020, hämtad [2020-09-11] från: 
https://ale.se/download/18.1b7e9cd0168c7a151132526/1550069778795/Alesa
mh%C3%A4llets%20utveckling%202020.pdf 

Alingsås Kommuns Policy för Hållbar Utveckling utifrån FN:s Agenda 2030, 
hämtad [2020-09-20] från: https://sammantradesportal.alingsas.se/welcome-
sv/namnder-styrelser/kommunstyrelsen/mote-2019-09-09/agenda/policy-for-
hallbar-utveckling-i-alingsas-kommun-ny-forsta-sida-reviderad-
versionpdf?downloadMode=open  

Beskrivningar av ansvarsområden inom kommunens olika verksamheter, 
hämtad [2020-04-25] från: https://www.tjorn.se/ 

Budget 2020-2021 med plan för 2022-2023, hämtad [2020-09-23] från: 
https://www.mark.se/globalassets/e-politik-och-organisation/resurser-och-
resultat/budget/budget-2020-2023.pdf?r=20191230130104 

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner, hämtad [2020-09-27] 
från: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-
2030/glokala-sverige/ 

Handlingsplan Agenda 2030, hämtad [2020-09-14] från: 
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/  

Indikatorer kopplat till Tjörns arbete med Agenda 2030, hämtad [2020-10-08] 
från: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16673  
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Logotyp och ikoner, hämtad [2020-03-29] från: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-
2030/ikoner/  

Mappning av Sveriges Miljömål mot de Globala Hållbarhetsmålen, hämtad 
[2020-10-06] från: 
https://sverigesmiljomal.se/contentassets/146416ffed6549f18b08d8be7913ff17/
matris-over-miljomalen-mappning.pdf 

Miljöplan för Lidköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19, 
hämtad [2020-09-22] från: 
https://intranat.goliska.se/download/18.698fd41815ca51cbcd676652/14986498
47454/Milj%C3%B6plan%20f%C3%B6r%20Lidk%C3%B6pings%20kommun.
pdf 

Mål för Mölndals stad, hämtad [2020-09-14] från: 
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/mal-for-molndals-
stad.html  

Nulägesanalys Agenda 2030 I Marks kommun, hämtad [2020-09-23] från: 
https://www.mark.se/globalassets/a-invanare/agenda-2030/nulagesanalys-av-
agenda-2030-i-marks-kommun.pdf?r=20200217154959 

Om Agenda 2030 – Nyckeltal, Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA), hämtad [2020-09-11] från: https://www.rka.nu/agenda2030.2868.html  

Om Ale i 360 grader, hämtad [2020-09-20] från: https://www.ale.se/kommun--
politik/hallbar-utveckling/ale-i-360.html 

Presentation om Cultural Planning, hämtad [2020-10-06] från: 
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bddcc2114f7e0738d6c2240/144112
2052391/Bilaga+2_Tinna+Harling+Tj%C3%B6rn.pdf 

Program för social hållbarhet 2018-2030, hämtad [2020-09-22] från: 
https://lidkoping.se/innehall/2013/08/Programfrsocialhllbarhet25oktoberkl13.p
df 

Referens till Barnkonventionen, hämtad [2020-04-20] från: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-
lag/ 

Regeringens handlingsplan Agenda 2030 för 2018-2020, hämtad [2020-03-29] 
från: 
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098f
a6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf  

Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 Dnr 2019KS606, hämtad [2020-09-
18] från: 
https://www.harryda.se/download/18.7fe3122116ed59d8082a045b/1576231590
142/Strategisk%20plan%20Agenda%202030%20version%202.0.pdf 
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Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – 
Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, 
hämtad [2020-09-06] från: https://www.mellerud.se/media/440008/2020-08-11-
bilaga-styrning-och-ledning-for-hallbar-utveckling-i-kommuner-och-
regioner.pdf  

Sveriges Kommuner och Regioner – SKR – ”Guide för planering, 
uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning” hämtad 
[2020-09-11] från: 
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a33427975/1539329268978/SKL_
Guide_2015%20slutlig%20version.pdf 

Transforming our world – The 2030 Agenda for Sustainable Development. 
hämtad [2020-03-14] från: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agend
a%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf    

Vision 2040, hämtad [2020-09-18] från: 
https://sammantradesportal.alingsas.se/welcome-sv/namnder-
styrelser/kommunfullmaktige/mote-2018-03-28/agenda/ss14-ks-vision-2040pdf-
1?downloadMode=open 

Övriga indikatorer med kopplingar till uppfyllelse av Agenda 2030 som 
identifierats genom frisökningsverktyget, hämtad [2020-10-08] från: 
https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110 

Svar på motion från Maud Hultberg (S) och Anette 
Johannessen (S) om inrättande av kommunövergripande 
avdelning för social hållbarhet 

2021/7 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen: att en politiskt 
sammansatt grupp inrättas för att samordna detta arbete. 

Sammanfattning 
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att motion från 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet fick väckas. 
De anser att samordningen och organiseringen av det 
gemensamma förebyggande arbetet brister, speciellt för att nå en 
långsiktig social hållbarhet. Därför föreslår de att en 
kommunövergripande avdelning för ”Sociala Hållbarhetsfrågor” 
inrättas vars arbete bör styras med tydliga effektmål för att nå 
verkningsfulla insatser.   

I kommunstyrelsen detaljbudget 2021 finns ett prioriterat mål:  

• Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete 

Det är därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara 
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med 
rapporten kring Agenda 2030, som nu återfinns bland bilagorna. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 89 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 95 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 59 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 28 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Motion från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om 
inrättande av kommunövergripande avdelning för social 
hållbarhet 
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och 
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maud Hultberg (S), Rosalie Sanyang (S), Gert Kjellberg (TP), Thomas 
Collberg (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Tanja Siladji Dahne (MP) och Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta att motionen är besvarad.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Tanja Siladji Dahnes 
(MP) och Martin Johansens (L) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Maud Hultbergs (S) med fleras förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) och Martin Johansens (L). 

Omröstningsresultat 
22 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

19 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Maud Hultbergs (S) med fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 

Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation 

2021/46 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen: 

- att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-organ, 
där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi även 
rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med syfte att 
säkerställa att alla perspektiven synliggörs och synkroniseras.  

- att detta organ  ges mandat till att arbeta koncernövergripande 
och motverkar att vi fastnar i våra stuprör 

Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har inlämnat 
motion ang organisation Agenda 2030 i vilken de yrkar 

• att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-
organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi 
även rekryterar en kommunekolog med syfte att säkerställa att alla 
perspektiven synliggörs och synkroniseras.  

• Att detta organ ges mandat till att arbeta koncernövergripande och 
motverkar att vi fastnar i våra stuprör. 

Det har under hösten/vintern 2020 genomförts en 
kommunövergripande kartläggning av arbetet kopplat till Agenda 
2030 som berör de frågeställningar som lyfts i motionen. Det är 
därför förvaltningens förslag att motionen ska anses vara 
besvarad utifrån att det redan pågår arbete i frågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-25 att 
återremittera ärendet för att komplettera underlaget med 
rapporten kopplat till Agenda 2030, som nu återfinns som en 
bilaga. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-05-06, § 90 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-22, § 96 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25, § 61 
Kommunfullmäktige 2021-02-25, § 50 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 organisation 
Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och 
förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen med tillägg av ”och/eller hållbarhetsstrateg” i första att-
satsen: 

- att utreda och föreslå lämplig organisering av ett Agenda 2030-
organ, där redan befintliga strateger har en given plats, men att vi 
även rekryterar en kommunekolog och/eller hållbarhetsstrateg med 
syfte att säkerställa att alla perspektiven synliggörs och 
synkroniseras. 

Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (-) fd (M), Alma Sibrian (V) föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gert Kjellbergs (TP) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Nej-röst för Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
14 Ja-röster, (se omröstningsprotokoll). 

27 Nej-röster, (se omröstningsprotokoll). 

Tanja Siladji Dahnes (MP) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Remissvar avseende förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

2022/18 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete till samtliga nämnder och styrelser. 

Förslaget har som målsättning att åstadkomma en förbättrad styrning, 
ledning och samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete. Huvudinnehållet i förslaget är att den 
politiska organisationen förändras genom att en politisk styrgrupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell samverkan på 
politisk nivå inom Tjörns kommun samt en förändring i 
tjänstemannaorganisationen inom i huvudsak kommunkansliet. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete samt prioriterade mål i kommunstyrelsens 
detaljbudgetar 2020 och 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remisshandlingarna.  

Det framgår i förslaget att samhällsbyggnadsnämndens uppdrag inte 
förändras. Inte heller bedöms organisationen i förvaltningen påverkas. 

Den föreslagna organisationsförändringen bedöms vara positiv, då en 
styrgrupp med tillhörande avdelning med tjänstepersoner förväntas 
utgöra en tydlighet ifråga om ansvar för hållbarhetsfrågorna och 
Agenda 2030. Samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen kommer 
inom flera verksamhetsområden ha beröringspunkter med den nya 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

avdelningen och styrgruppen och samverka med den i frågor med 
anknytning till hållbarhet och agenda 2030. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 18 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande  
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning”, 2021-12-27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-04 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Sporrong (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2022-02-01 Dnr 2022/18-001 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar avseende förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska ha 
inkommit till kommunkansliet senast 2022-03-18. 

Förslaget har som målsättning att åstadkomma en förbättrad styrning, 
ledning och samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete. Huvudinnehållet i förslaget är att den 
politiska organisationen förändras genom att en politisk styrgrupp 
tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell samverkan på 
politisk nivå inom Tjörns kommun samt en förändring i 
tjänstemannaorganisationen inom i huvudsak kommunkansliet. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete samt prioriterade mål i kommunstyrelsens 
detaljbudgetar 2020 och 2021. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 18 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 

Bilagor 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01  
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 2022-02-01 Dnr 2022/18-001

Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på organisering, styrning och samordning”, 2021-12-27 
Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-04 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
I kommunstyrelsens detaljbudget för 2021 finns två prioriterade mål 
som berör kommunens förebyggande arbete: ”Förbättrad samordning, 
styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete” och 
”Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras”. Det 
förebyggande och trygghetsskapande arbetet är en viktig pusselbit i 
arbetet att åstadkomma framför allt social hållbarhet utifrån Agenda 
2030.  

Under 2020 och 2021 har utredningar genomförts som resulterat i två 
rapporter som den föreslagna förändringen bottnar i. Dels har ett 
konsultuppdrag resulterat i Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande 
kartläggning och förslag för arbetsstruktur Tjörns kommun. Dels har en 
arbetsgrupp bestående av folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och 
processledare för barn och unga under 2021 tagit fram rapporten 
Förebyggande arbete samt förslag på organisation och styrning. Som grund 
för förslaget ligger också kommunfullmäktiges beslut kopplade till två 
motioner under 2021. I kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2022-
01-19 konkretiseras förslaget som samhällsbyggnadsnämnden ihop 
med övriga nämnder och styrelser har att ta ställning till.  

Förslag på ny struktur för politisk styrning 
Idag fattas politiska beslut i ärenden kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete i kommunens olika nämnder och styrelser. Utöver 
detta finns det idag två tvärsektoriella politiska grupperingar: Rådet för 
hälsa och social hållbarhet samt Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor. Dialog med Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sker via Rådet för hälsa och social hållbarhet samt 
via presidiedialoger. De nuvarande råden föreslås att vara kvar i 
nuläget. Nämndernas och styrelsernas nuvarande ansvarsområden 
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förändras inte heller i och med förslaget. På sikt innebär förslaget att 
Rådet för hälsa och social hållbarhet läggs ned till förmån för en 
utökade presidiedialog.  

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens verksamhet kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete samt för att verkställa de politiska besluten kopplade till tidigare 
nämnda motioner föreslås att kommunfullmäktige utser en politisk 
styrgrupp för styrning och ledning av detta arbete. Den nya 
grupperingen föreslås bestå av:  
• kommunstyrelsens arbetsutskott, 
• ordförande samt 2:e vice ordförande från kommunens samtliga 

nämnder och styrelser. 

Syftet med styrgruppen är att främja och förbättra tvärsektoriell 
kommunikation och samverkan för att på så sätt skapa en helhetssyn 
kring frågorna vilket i sin tur skapar förutsättningar för en förbättrad 
styrning och ledning av arbetet. Styrgruppen föreslås att sammanträda 
minst 2 gånger per år, gärna i samband med kommunens budget- och 
uppföljningsprocess så att styrgruppen kan bli en del av arbetet med att 
ta fram budgetmål samt i uppföljning av budgetmål. Styrgruppen 
sammankallas av chefen för Avdelningen för hållbarhet och 
förebyggande arbete (inom kommunkansliet). 

För att möta upp förändringarna i den politiska styrningen har 
kommundirektör valt att göra förändringar i organisationen på 
verksamhetsnivå genom att tillskapa en avdelning på kommunkansliet 
för hållbarhet och förebyggande arbete. I denna avdelning samlas 
kommunövergripande funktioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av remisshandlingarna. I 
handläggningen har förvaltningschef samt avdelningschefer för miljö- 
respektive planavdelningen deltagit.   

Det framgår i förslaget att samhällsbyggnadsnämndens uppdrag inte 
förändras. Inte heller bedöms organisationen i förvaltningen påverkas. 

Den föreslagna organisationsförändringen bedöms vara positiv, då en 
styrgrupp med tillhörande avdelning med tjänstepersoner förväntas 
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utgöra en tydlighet ifråga om ansvar för hållbarhetsfrågorna och 
Agenda 2030. Samhällsbyggnadsnämnden och -förvaltningen kommer 
inom flera verksamhetsområden ha beröringspunkter med den nya 
avdelningen och styrgruppen och samverka med den i frågor med 
anknytning till hållbarhet och agenda 2030. 

 

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende förslag 
till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2022/24 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer att förslaget till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete bidrar till 
en bättre styrning och ledning av kommunens förebyggande 
arbete.   

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk 
styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förvaltningen ser positivt på den nybildade avdelningen under 
kommunstyrelsen då denna förstärker helhetssyn i ledning- och 
styrning samt är en viktig förutsättning för den politiska 
strukturen som föreslås. Denna avdelning kommer kunna 
säkerställa koncernövergripande perspektiv. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 18 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 111 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan 
Samverkan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-06 
Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande kartläggning 

och förslag på organisering, styrning och samordning” daterad 
2021-12-27. 

Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-03-04. 

Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110. 
Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111. 

 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 2022-03-18 
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Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - remissyttrande på förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förslag till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete. 

Sammanfattning 
Förvaltningen bedömer att föreslaget till förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete bidrar till en bättre 
styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete.   

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens arbete kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås förändringar kopplat till den politiska organisationen. Förslaget 
innebär att en politisk styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation 
och tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete samt prioriterade mål i kommunstyrelsens 
detaljbudgetar 2020 samt 2021. 

Förvaltningen ser positivt på den nybildade avdelningen under 
kommunstyrelsen då denna förstärker helhetssyn i ledning- och 
styrning samt är en viktig förutsättning för den politiska strukturen 
som föreslås. Denna avdelning kommer kunna säkerställa 
koncernövergripande perspektiv. 
 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 18 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 110 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 111 
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Bilagor 
 KSAU 2022-01-27, § 18 - Beslut om remiss angående - förslag 

till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete. 

 Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen 2022-01-19, Dnr 2021/383. 
 Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 

kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning” daterad 2021-12-27. 

 Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun” daterad 2021-
03-04. 

 Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 110. 
 Beslut kommunfullmäktige 2021-05-20 § 111. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet senast 2022-03-18 

  

  
 

 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 

Remiss: Förslag till förändrad politisk styrning kopplat 
till hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/2 

Beslut 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete.   

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta 
fram förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 
samt förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en 
bättre samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga 
styrelser och nämnder.  

Tjörns bostads AB ställer sig bakom förslaget men gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2022-01-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 

Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 
kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2022-02-14 Dnr 2022/2-  

Eva Hammar 
Utredare  
0304-601676 
eva.hammar@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   
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Svar på remiss om förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Förslag till beslut 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget till förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete.   

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram 
förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt 
förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre 
samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns bostads AB ställer sig bakom förslaget men gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2022-01-19 

Bilagor 
 Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 

kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

 Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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  2022-02-14 Dnr 2022/2-  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   

 
 

Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Styrelsemöte nr. 1

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 

Remiss avseende förslag till förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/2 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete.   

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta 
fram förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 
samt förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en 
bättre samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga 
styrelser och nämnder.  

Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget och gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19, § 18 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
 Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 

kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

 Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande 
kartläggning och förslag på arbetsstruktur Tjörns 
kommun”, 2021-03-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 2022-03-07 Dnr 2022/2-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Måltids AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Svar på remiss om förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete.   

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram 
förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt 
förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre 
samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga styrelser och 
nämnder.  

Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslaget och gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Bilagor 
 Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 

kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

 Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-03 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende förslag 
till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 

2022/19 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till 
kommunstyrelsens förslag på förändrad politisk styrning kopplat 
till hållbarhet och förebyggande arbete och besvarar remissen i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat ett förslag på förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete som 
remiss till samtliga nämnder och styrelser. 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk 
styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till 
kommunstyrelsens förslag på förändrad politisk styrning kopplat 
till hållbarhet och förebyggande arbete. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal områden i 
förslaget som behöver förtydligas och/eller ta i beaktande innan 
beslut om förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete fattas. 

Samverkan 
FSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Rapport förebyggande arbete samt förslag på organisation och styrning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Rapport Agenda 2030 - Kommunövergripande kartläggning och förslag 
för arbetsstruktur Tjörns kommun  
 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen - Remiss av förslaget till förändrad 
politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
 
Beslut KF 2021-05-20 Svar på motion från Maud Hultberg (S) och 
Anette Johannessen (S) om inrättande av 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet 
 
Beslut KF 2021-05-20 Svar på motion från Anna Wängborg (MP) och 
Tanja Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 organisation  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Dan Christoffersson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0304-601904 
dan.christoffersson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar - Förslag till förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till kommunstyrelsens 
förslag på förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete och besvarar remissen i enlighet med Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Remiss 
Kommunstyrelsen har skickat ett förslag på förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete som remiss till samtliga 
nämnder och styrelser. 

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens arbete kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås förändringar kopplat till den politiska organisationen. Förslaget 
innebär att en politisk styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation 
och tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningens svar på remissen 
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till 
kommunstyrelsens förslag på förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har identifierat ett antal områden i förslaget som behöver förtydligas 
och/eller ta i beaktande innan beslut om förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete fattas. 

Samverkan 
FSG 2022-03-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Remiss 
Kommunstyrelsen har skickat ett förslag på förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete som remiss till samtliga 
nämnder och styrelser. 

För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens arbete kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås förändringar kopplat till den politiska organisationen. Förslaget 
innebär att en politisk styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation 
och tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningens svar på remissen 
Barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till förslaget, men 
följande punkter behöver tydliggöras och eventuellt åtgärdas.  

- Storleken på den politiska styrgruppen kan innebära att arbetet 
blir tungrott och svårhanterligt med konsekvensen att 
avdelningens uppdrag blir otydliga. 

- Den nya avdelningen måste ha förmåga att hantera respektive 
förvaltnings krav på myndighetsutövning samt sekretess och 
därför ha bred kunskap i lagar, förordningar samt nationella 
styrdokument. 

- Då avdelningen har ett mycket brett uppdrag behöver den nya 
avdelningschefen ha såväl goda kunskaper som god förståelse 
för respektive förvaltningars uppdrag och förutsättningar. Det 
innebär att vederbörande behöver ha lång och välmeriterad 
chefserfarenhet inom flera av en kommuns 
verksamhetsområden. 

- Den nya avdelningens uppdrag är mycket brett. Det behöver 
göras en bedömning vilka risker detta kan innebära för att något 
område betonas mer på bekostnad av något annat ekonomiskt 
och/eller personellt. Det behöver även göras en grundlig 
bedömning om avdelningens föreslagna bemanning motsvaras 
av avdelningens uppdrag.  

- Rapporten beskriver att det finns ett behov av att tydliggöra att 
det tvärsektoriella preventiva utvecklingsarbetet är ett 
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komplement till det arbete som verksamheterna redan bedriver i 
sina ordinarie verksamheter. Styrgruppen ska arbeta strategiskt 
med styrning, ledning och uppföljning av arbetet och ansvara för 
att ta beslut vidare till sina respektive nämnder. Detta innebär att 
man behöver ta fram en modell för hur det tvärsektoriella 
preventiva utvecklingsarbetet regelbundet ska kommuniceras 
med nämnder och bolag. 

- Rapporten beskriver att avdelningen bör leda det 
kommungemensamma förebyggande arbetet    genom 
samverkansplattformar på chefsmässig, strategisk och operativ 
nivå. Detta innebär att man framför allt behöver ta fram en 
modell för hur det operativa tvärsektoriella preventiva 
utvecklingsarbetet tydligt ska nå ut i kommunens verksamheter.  

- Det är viktigt att ungdomssamordnarnas roll fortsätter att till 
största delen vara operativa och inte teoretiseras till att bli 
strategiska. 

- Under rubriken ”Finansiering” framgår det att förvaltningarna 
och bolagen ska prioritera det förebyggande arbetet och 
öronmärka en del resurser för detta arbete, såväl ekonomiska 
som personella. Denna skrivning behöver avsevärt tydliggöras 
med bäring på både de ekonomiska och personella 
förutsättningarna.  

 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39 

Remiss: Förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/13 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens arbete kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslås förändringar kopplat till den 
politiska organisationen. Förslaget innebär att en politisk 
styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation och tvärsektoriell 
samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet 
och förebyggande arbete samt prioriterade mål i 
kommunstyrelsens detaljbudgetar 2020 och 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 18: Beslut 
om remiss – Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 111: Svar på motion 
från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Agenda 2030 organisation 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 110: Svar på motion 
från Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande 
av kommunövergripande avdelning för social hållbarhet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret: Remiss av 
förslaget till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden ställer sig 
bakom förslaget till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet 
och förebyggande arbete. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Britta Leander Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndsekreterare 
0732-58 60 31 
britta.leander@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remiss: Förslag till förändrad politisk styrning kopplat 
till hållbarhet och förebyggande arbete 

Förslag till beslut 
-- 

 

Sammanfattning 
För att åstadkomma en förbättrad styrning, ledning och samordning av 
kommunens arbete kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete 
föreslås förändringar kopplat till den politiska organisationen. Förslaget 
innebär att en politisk styrgrupp tillsätts i syfte att öka kommunikation 
och tvärsektoriell samverkan på politisk nivå inom Tjörns kommun. 

Förslaget är en följd av bifallna motioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete samt prioriterade mål i kommunstyrelsens 
detaljbudgetar 2020 och 2021. 

Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 18: Beslut om 
remiss – Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet 
och förebyggande 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 111: Svar på motion från 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 
organisation 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 110: Svar på motion från 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet 
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Bilagor 
Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret: Remiss av förslaget till 
förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över ett förslag till förändrad 
politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Bakgrund 
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på hur Tjörns kommun ska 
arbeta med Agenda 2030 samt förebyggande arbete. Målet är att 
åstadkomma en bättre samordning, styrning och ledning. Förslaget 
utgår från prioriterade mål i kommunstyrelsens detaljbudget 2020 
respektive 2021 samt två bifallna motioner. 

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens 
förebyggande arbete 
Två prioriterade mål i kommunstyrelsens detaljbudget 2021 berör 
kommunens förebyggande arbete: Förbättrad samordning, styrning och 
ledning av kommunens förebyggande arbete samt Trygghetsskapande arbete 
för barn och unga ska struktureras. Det förebyggande och 
trygghetsskapande arbetet är en viktig pusselbit i arbetet att 
åstadkomma framför allt social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 

Under 2021 gjorde kommunens folkhälsostrateg, processledaren för 
barn och unga samt säkerhetssamordnare en kartläggning av 
kommunens olika grupperingar som kopplas till det förebyggande 
arbetet, på politisk respektive tjänstepersonnivå. Arbetsgruppen 
noterade att de tvärsektoriella grupper som finns idag i kommunen är 
en styrka medan samordningen, styrningen och samverkan mellan 
grupperna behöver bli bättre. Detta för att minska parallella spår och 
för att kommunen ska kunna kraftsamla kring gemensamma 
utmaningar.  

Detta kräver förändringar i både den politiska styrningen och i 
styrningen i verksamheten. Därför föreslås att en avdelning för 
hållbarhet och förebyggande arbete skapas samt en styrgrupp för 
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hållbarhet och förebyggande arbete. Vidare föreslås en utökad 
presidiedialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Rådet för 
hälsa och social hållbarhet föreslås så småningom avskaffas.  

Kommunövergripande kartläggning av kommunens arbete kopplat till 
Agenda 2030 
Utifrån ett prioriterat mål i kommunstyrelsens detaljbudget 2020 
genomfördes under 2020/2021 en kommunövergripande kartläggning 
av kommunens arbete kopplat till Agenda 2030. Rapporten som 
redogör för kartläggningen ger även förslag på hur kommunens 
fortsatta hållbarhetsarbete skulle kunna genomföras och organiseras. 
Bland annat lyfts behovet fram av att skapa kommunövergripande 
strukturer för styrning, ledning och samordning, såväl som ett 
kommunövergripande team som arbetar med hållbarhetsfrågorna och 
en kommunövergripande samordnande funktion för arbetet.  

Motioner kring kommunens hållbarhetsarbete 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att bifalla en motion från 
Maud Hultberg (S) och Anette Johannessen (S) om inrättande av en 
kommunövergripande avdelning för social hållbarhet. Motionen pekar 
på brister i samordningen och organiseringen av kommunens 
förebyggande arbete för en långsiktig social hållbarhet. Genom att 
inrätta en kommunövergripande avdelning för sociala 
hållbarhetsfrågor menar motionärerna att kommunens förebyggande 
arbete främjas samtidigt som behovet minskar av individuella insatser i 
facknämnderna.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-20 att bifalla en motion från 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) i vilken 
kommunkansliet gavs i uppdrag att anställa en kommunekolog 
och/eller en hållbarhetsstrateg samt att utreda och föreslå lämplig 
organisering av ett Agenda 2030-organ. Det nya organet ska arbeta 
kommunövergripande och motverka att verksamheten fastnar i 
stuprör. 

Förslag på ny struktur för politisk styrning 
I nuläget fattas politiska beslut kring hållbarhet och förebyggande 
arbete i kommunens olika nämnder och styrelser. Utöver detta finns det 
två tvärsektoriella politiska grupperingar: Rådet för hälsa och social 
hållbarhet samt Rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor, där 
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den förstnämnda (samt presidier) för dialog med Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.   

Rådet för hälsa och social hållbarhet samt Rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor föreslås att vara kvar (i nuläget). Nämndernas 
och styrelsernas nuvarande ansvarsområden föreslås förbli 
oförändrade. 

Kommunfullmäktige förslås utse en politisk styrgrupp som består av: 

• kommunstyrelsens arbetsutskott (ordinarie ledamöter samt 
ersättare) 

• ordförande samt 2:e vice ordförande från kommunens samtliga 
nämnder och styrelser. 

Styrgruppen ska verka för en förbättrad styrning, ledning och 
samordning av kommunens verksamhet kopplat till hållbarhet och 
förebyggande arbete, samt för att verkställa de politiska besluten 
kopplade till de två motionerna. 

Syftet med styrgruppen är att främja och förbättra tvärsektoriell 
kommunikation och samverkan. Målet är att skapa en helhetssyn kring 
frågorna, vilket i sin tur ger förutsättningar för en förbättrad styrning 
och ledning av arbetet.  

Styrgruppen föreslås sammanträda minst två gånger per år, gärna 
synkat med kommunens budget- och uppföljningsprocess (och då delta 
i arbete arbetet med att ta fram och följa upp budgetmål). Chefen för 
Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete (kommunkansliet) 
föreslås bli sammankallande för styrgruppen. 

Utökad presidiedialog istället för råd 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2022-01-27, § 18 punkt 3, att 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att påbörja dialog med 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kring förändrade former för 
dialog och samverkan mellan kommunen och nämnden kopplat till 
folkhälsoarbetet. 

Ett nytt avtal krävs för att kommunen ska kunna avskaffa Rådet för 
hälsa och social hållbarhet till förmån för en utökad presidiedialog. 
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Konsekvens 
För att möta upp förändringarna i den politiska styrningen har 
kommundirektören skapat en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete på kommunkansliet. Där samlas 
kommunövergripande funktioner kopplade till hållbarhet och 
förebyggande arbete.  

 
Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-25 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 

Remiss: Förslag till förändrad politisk styrning kopplat 
till hållbarhet och förebyggande arbete 

2022/2 

Beslut 
Styrelsen tillstyrker Förslag till förändrad politisk styrning 
kopplat tillhållbarhet och förebyggande arbete. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta 
fram förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 
samt förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en 
bättre samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga 
styrelser och nämnder. 

Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till en gemensam struktur 
för att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-27 § 18 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 

Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 
kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning och 
förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-03 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Janina Liljekvist Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
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Tjänsteutlåtande remiss Förslag till förändrad politisk 
styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande 
arbete 

Förslag till beslut 
Styrelsen tillstyrker Förslag till förändrad politisk styrning kopplat 
tillhållbarhet och förebyggande arbete 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat med att utreda och ta fram 
förslag på hur kommunens arbete kopplat till Agenda 2030 samt 
förebyggande arbete kan hanteras för att åstadkomma en bättre 
samordning, styrning och ledning. 

2022-01-19 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
framarbetat förslag till förändrad politisk styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete på remiss till samtliga styrelser och 
nämnder. 

Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till en gemensam struktur för att 
arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2022-01-19 
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Bilagor 
 Rapport ”Förebyggande arbete – kommunövergripande 

kartläggning och förslag på organisering, styrning och 
samordning”, 2021-12-27 

 Rapport ”Agenda 2030 – kommunövergripande kartläggning 
och förslag på arbetsstruktur Tjörns kommun”, 2021-03-03 

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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remissvar från S och KD på Tjörn    11/3-22 

 

Remissvar på Förslaget till förändrad politiks styrning kopplat till 
hållbarhet och förebyggande arbete. 

 

Vi vill tillstyrka tjänsteutlåtandets förslag till politisk styrning, ledning 
och samordning   och tacka för det gedigna arbete som redovisas i 
rapporterna. 

Att utveckla arbetet i kommunen utifrån Social-, ekologisk –, och 
ekonomisk hållbarhet med fokus på förebyggande arbete är ett måste, 
vilket troligen alla är överens om.   Detta förslag att KSAU, ordinarie 
ledamöter och ersättare samt ordförande och andre vice ordförande från 
samtliga nämnder och styrelser utgör den politiska ledningen, möjliggör  
en ordentlig förankring tvärs över all verksamhet och ett fokus på de 
viktigaste frågorna samlat i hela kommunen.   

Detta utifrån den förutsättning som har gällt hittills att majoriteteten utser 
ordförande och oppositionen utser andre vice ordförande i samtliga 
nämnder och styrelser. Vi har ju inte haft ett demokratiskt 
samarbetsklimat som fungerat under den mandatperiod som nu lider mot 
sitt slut.  Vi förutsätter dock att vi kan komma överens om en 
demokratisk ordning under nästa mandatperiod, oavsett vilken majoritet 
som bildas. Och därför bejakar vi förslaget i remissen. 

För Socialdemokraterna och Kristdemokraterna 

Rosalie Sanyang  
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Skärhamn den 23-3-2022 

Remissvar  

Förslag till förändrad politisk styrning kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

 

 

 

Moderaterna är positiva till förslaget. men vill att följande punkter beaktas och tydliggörs inför en 
framtida implementering.  

- Den politiska styrgruppen skall ha god kunskap om respektive förvaltnings krav på 
myndighetsutövning och förekommande sekretess. 

- Gruppen eller avdelningen bör inte bli allt för omfattande i storlek.  

- Gruppens ledning måste besitta mycket stor kunskap om kommunala förvaltning. 

- Gruppen ska arbeta strategiskt med styrning, ledning och ansvara för att besluten förankras i 
förekommande nämnder. 

- Organisationen samt hur denna avdelning/grupp skall finansieras måste ytterligare klar ställas inför 
en start eller driftsättning. Kunskapen om de tvär kommunala konsekvenserna får inte underskattas. 
Krav på nämndövergripande effektiviseringar måste identifieras, genomföras, och mätas.  

 

 

 

 

- Finansiering 

- Den nya avdelningens uppdrag är mycket brett. Det behöver göras en bedömning vilka risker detta 
kan innebära för att något område betonas mer på bekostnad av något annat ekonomiskt och/eller 
personellt. Det behöver även göras en grundlig bedömning om avdelningens föreslagna bemanning 
motsvaras av avdelningens uppdrag. 

 - Rapporten beskriver att det finns ett behov av att tydliggöra att det tvärsektoriella preventiva 
utvecklingsarbetet är ett  

- komplement till det arbete som verksamheterna redan bedriver i sina ordinarie verksamheter. 
Detta innebär att man behöver ta fram en modell för hur det tvärsektoriella preventiva 
utvecklingsarbetet regelbundet ska kommuniceras med nämnder och bolag.  

- Rapporten beskriver att avdelningen bör leda det kommungemensamma förebyggande arbetet 
genom samverkansplattformar på chefsmässig, strategisk och operativ nivå. Detta innebär att man 
framför allt behöver ta fram en modell för hur det operativa tvärsektoriella preventiva 
utvecklingsarbetet tydligt ska nå ut i kommunens verksamheter. 
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 - Det är viktigt att ungdomssamordnarnas roll fortsätter att till största delen vara operativa och inte 
teoretiseras till att bli strategiska. 

 - Under rubriken ”Finansiering” framgår det att förvaltningarna och bolagen ska prioritera det 
förebyggande arbetet och öronmärka en del resurser för detta arbete, såväl ekonomiska som 
personella. Denna skrivning behöver avsevärt tydliggöras med bäring på både de ekonomiska och 
personella förutsättningarna.
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Tjörn 2022-03-17 

 

Svar på remiss avseende förslaget till förändrad politisk styrning 
kopplat till hållbarhet och förebyggande arbete. 

Vi tycker att förslaget huvudsakligen harmonierar väl med 
kommunstyrelsens detaljbudget för 2022 där det finns två prioriterade 
mål som berör kommunens förebyggande arbete, nämligen ”Förbättrad 
samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete” 
samt ”Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras”. Det 
förebyggande och trygghetsskapande arbetet är en viktig pusselbit i 
arbetet att åstadkomma framför allt social hållbarhet utifrån Agenda 
2030.  

Inte minst viktigt är det att undvika så kallat stuprörsbeteende i dessa 
frågor.  

Det frågetecken vi har är huruvida en gruppering av den storlek som 
föreslås kan fungera som en effektiv styrgrupp. Den föreslagna 
grupperingen förefaller mer ha karaktären av en referensgrupp, särskilt 
då det ej heller förefaller följa med något beslutsmandat till gruppen. Vår 
uppfattning är att grupperingen bör benämnas referensgrupp och 
eventuella beslut hanteras inom befintlig politisk organisation.  

 

Liberalerna 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90 

Antagande av Äldrestrategi för perioden 2022–2030 

2016/192 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
till Äldrestrategi 2022–2030. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra socialnämnden att 
utreda möjligheten till att erbjuda samtliga 85 åringar och äldre en plats 
på äldreboende. 
 
Sammanfattning 
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I 
början av 2017 remitterades ett förslag ut till nämnder och 
styrelser, varpå strategin reviderades utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 2017-05-18 att 
återremittera ärendet för att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  

Frågan har därefter aktualiserats på nytt 2021-01-28 då 
kommunfullmäktige behandlade en motion från 
Socialdemokraternas ledamöter och beslutade att en äldrestrategi 
skulle tas fram under året. Ansvar för att ta fram äldrestrategin 
tillföll kommunstyrelsen. Under 2021 har kommunkansliet 
kontinuerligt informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om 
processen. 

Förslaget på Äldrestrategi har varit ute på remiss hos samtliga 
nämnder och styrelser samt till rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor och samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige. Remissvaren har nu 
inkommit och samtliga nämnder och styrelser sig bakom strategin. 
Ett antal synpunkter på strategins innehåll har inkommit vilka 
bemöts i bilaga ”Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–
2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 men ska 
aktualiseras efter en mandatperiod i enlighet med kommunens 
riktlinje för styrdokument. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 71 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 33 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 17 
Socialnämnden 2022-02-23, § 32 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 20 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16, § 11 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 40 
Tjörns Hamnar AB, 2022-03-25, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Sammanställning och kommentarer till remissvar: Äldrestrategi 
2022–2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Samtliga inkomna remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag, med ändringen 
att kommunstyrelsen för egen del uppdrar socialnämnden att utreda 
möjligheten till att erbjuda samtliga 85 åringar och äldre en plats på 
äldreboende. 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

Antagande av Äldrestrategi för perioden 2022–2030 

2016/192 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 
 
1. Anta förslag till Äldrestrategi 2022–2030. 
2. Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda 

samtliga 85 åringar och äldre en plats på äldreboende. 
 
Sammanfattning 
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I 
början av 2017 remitterades ett förslag ut till nämnder och 
styrelser, varpå strategin reviderades utifrån inkomna synpunkter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter 2017-05-18 att 
återremittera ärendet för att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  

Frågan har därefter aktualiserats på nytt 2021-01-28 då 
kommunfullmäktige behandlade en motion från 
Socialdemokraternas ledamöter och beslutade att en äldrestrategi 
skulle tas fram under året. Ansvar för att ta fram äldrestrategin 
tillföll kommunstyrelsen. Under 2021 har kommunkansliet 
kontinuerligt informerat kommunstyrelsens arbetsutskott om 
processen. 

Förslaget på Äldrestrategi har varit ute på remiss hos samtliga 
nämnder och styrelser samt till rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor och samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige. Remissvaren har nu 
inkommit och samtliga nämnder och styrelser sig bakom strategin. 
Ett antal synpunkter på strategins innehåll har inkommit vilka 
bemöts i bilaga ”Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–
2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 men ska 
aktualiseras efter en mandatperiod i enlighet med kommunens 
riktlinje för styrdokument. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 33 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 17 
Socialnämnden 2022-02-23, § 32 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 20 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16, § 11 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 40 
Tjörns Hamnar AB, 2022-03-25, § 15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-08 
Sammanställning och kommentarer till remissvar: Äldrestrategi 
2022–2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Samtliga inkomna remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag med tillägg att socialnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheten till att erbjuda samtliga 85 åringar och äldre en plats på 
äldreboende. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2022-04-08 Dnr 2016/192-730 

Kommunstyrelsen 

Magdalena Romanov Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg 
0304-60 10 18 
magdalena.romanov@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Antagande av Äldrestrategi för 
perioden 2022–2030 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till  
Äldrestrategi 2022–2030. 

Sammanfattning 
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I början av 
2017 remitterades ett förslag ut till nämnder och styrelser, varpå 
strategin reviderades utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade därefter 2017-05-18 att återremittera ärendet för 
att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  

Frågan har därefter aktualiserats på nytt 2021-01-28 då 
kommunfullmäktige behandlade en motion från Socialdemokraternas 
ledamöter och beslutade att en äldrestrategi skulle tas fram under året. 
Ansvar för att ta fram äldrestrategin tillföll kommunstyrelsen. Under 
2021 har kommunkansliet kontinuerligt informerat kommunstyrelsens 
arbetsutskott om processen. 

Förslaget på Äldrestrategi har varit ute på remiss hos samtliga nämnder 
och styrelser samt till rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor 
och samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige. 
Remissvaren har nu inkommit och samtliga nämnder och styrelser sig 
bakom strategin. Ett antal synpunkter på strategins innehåll har 
inkommit vilka bemöts i bilaga ”Sammanställning remissvar: 
Äldrestrategi 2022–2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 men ska aktualiseras 
efter en mandatperiod i enlighet med kommunens riktlinje för 
styrdokument. 

163

mailto:kommun@tjorn.se


 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2022-04-08 Dnr 2016/192-730

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 33 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-17, § 17 
Socialnämnden 2022-02-23, § 32 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 20 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16, § 11 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 40 
Tjörns Hamnar AB, 2022-03-25, § 15 

Bilagor 
Sammanställning och kommentarer till remissvar: Äldrestrategi 2022–
2025 
Äldrestrategi 2022–2030 
Samtliga inkomna remissvar 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser, rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor 

Ärendet  
Äldrestrategin har arbetats fram under 2021 av kommunkansliet i 
samverkan med socialförvaltningen och i dialog med övriga berörda 
förvaltningar, bolag, regionen samt med kommunens invånare. 
Innehållet grundar sig på erfarenhet från tjänstepersoner, målgruppen, 
forskning och statistik. Strategin berör alla nämnder och styrelser i 
Tjörns kommun. Arbetet med äldre faller inom ramarna för det sociala 
hållbarhetsarbetet, men sker i symbios med Agenda 2030:s alla 
hållbarhetsdimensioner. 

Äldrestrategi 
Det övergripande målet med kommunens äldrearbete är att 
systematiskt minska de oönskade hinder åldrande kan medföra, 
skapa förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt och 
värdigt liv, samt att de äldre ska känna trygghet och 
välbefinnande. Strategin tar utgångspunkt i fem fokusområden: 

• Boende och boendemiljö 
• Förebyggande och främjande insatser 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2022-04-08 Dnr 2016/192-730

• Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
• Delaktighet, inflytande och självständighet 
• Samordning och samverkan 

Synpunkter från nämnder och styrelser, politiska partier och rådet för 
pensionärs- och funktionshinderfrågor på förslag på strategin 
Samtliga nämnder och styrelser, rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor samt samtliga politiska partier representerade i 
kommunfullmäktige har ombetts komma in med remissvar på den 
föreslagna strategin. Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder 
och styrelser ställer sig bakom strategin. Ett antal synpunkter på 
strategins innehåll har inkommit vilka bemöts i bilaga 
”Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–2025”. 

Äldrestrategin föreslås gälla mellan 2022–2030 och ska aktualiseras efter 
en mandatperiod i enlighet med kommunens antagna riktlinje för 
styrdokument. Följande förtydligande har därför gjorts under avsnittet 
Uppföljning i strategin: 

”Äldrestrategin ska brytas ner till handlingsplaner i de av kommunens 
verksamheter som arbetar med målgruppen. Dessa handlingsplaner ska 
följas upp på ett systematiskt sätt i respektive verksamhet. Strategin 
kommer aktualiseras efter en mandatperiod. I samband med 
aktualiseringen fattas beslut om huruvida strategin fortfarande är 
aktuell, om den behöver revideras eller om den ska upphävas.” 

Konsekvens 
För att kunna genomföra och uppfylla den föreslagna strategin krävs 

• Resurser för att möjliggöra en välfungerande bostadsförsörjning. 
• Resurser för kompetenshöjande insatser, kunskapsspridning och 

kvalitet i arbetet med äldre. 
• Tid och resurser som säkerställer samverkan mellan förvaltningar 

samt med externa parter. 
• Personella resurser som möjliggör förebyggande och främjande 

insatser.  
• Personella resurser som möjliggör en god, jämställd och jämlik vård 

och omsorg. 
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 2022-04-08 Dnr 2016/192-730

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANSTÄLLNING 1 (8) 

 2022-04-08 Dnr 2016/192-730 

Kommunstyrelsen 

Magdalena Romanov  
0304-60 10 18 
magdalena.romanov@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Sammanställning remissvar: Äldrestrategi 2022–2025 

Remissvar från andra myndigheter 
Instans Yttrande 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
2022-02-17, §17 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till 
Äldrestrategi 2022–2025. 

Socialnämnden 
2022-02-23, §32 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Äldrestrategi, 
med tillägg att den bör kompletteras med preventiva 
metoder för att bevara de förmågor individen har. 
Socialnämnden vill också understryka vikten av att alla 
förvaltningar och nämnder i kommunen tar fram en egen 
handlingsplan som beskriver sin del i äldrestrategin. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 
2022-02-16, §33 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslag till 
Äldrestrategi 2022–2025. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Äldrestrategi 
2022–2025 knyter an väl till nämndens verksamheter och 
kommer att bli en bra utgångspunkt i 
förvaltningsövergripande samverkan kring exempelvis 
planläggning av äldreboenden. Förslaget om att strategin 
ska brytas ned i handlingsplaner är positivt, då det innebär 
konkretisering av strategin.  

Kultur- och 
fritidsnämnden 2022-
03-21, § 40 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
Äldrestrategi 2022–2025, men föreslår att den även 
hänvisar till redan antagna styrdokument för Tjörns 
kommun samt FN:s allmänna förklaring av de mänskliga 
rättigheterna. 

Tjörns Bostads AB 
2022-03-14, § 20 

Styrelsen noterar informationen i Äldrestrategi 2022–2025 
och gör inget eget ställningstagande i frågan. 

Tjörns Måltids AB 
2022-03-16, § 11 

Styrelsen ställer sig bakom förslag till Äldrestrategi, men 
önskar att näringsriktigthet i kosten betonas. 

Tjörns Hamnar AB, 
2022-03-25, § 15 

Styrelsen tillstyrker förslag till Äldrestrategi 2022–2025. 
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 SAMMANSTÄLLNING 2 (8) 

 2022-04-08 Dnr 2016/192-730

Kommentar  

Socialnämnden 
Följande förtydligande har gjorts i texten med anledning av 
Socialnämndens remissvar: 

2.2. Förebyggande och främjande insatser 
”Tjörns kommun ska därför aktivt arbeta med områden som 
identifierats som viktiga för ett gott åldrande, som förebygger såväl 
psykisk och som fysiska ohälsa, och stärker de förmågor individen 
har.”  

Vilka metoder som ska användas för att stärka de förmågor individen 
har får konkretiseras i kommande handlingsplaner. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Med anledning av Kultur- och fritidsnämndens remissvar har 
hänvisning till Biblioteksplan 2019–2022 gjorts i tredje stycket under 
Förebyggande och främjande insatser, samt i sista stycket under 
Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik. Följande förtydligande, samt 
hänvisning till Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025 har 
även gjorts:  

”Kultur bidrar även till människors möjligheter att känna sammanhang, 
kunskapsutveckling och ökad livskvalitet. […] att erbjuda och 
tillgängliggöra kulturella aktiviteter och upplevelser.”  

Vad gäller FN:s Allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, ska 
kommunens styrdokument inte referera sådant som är bestämt genom 
lag, förordningar etc. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna 
genom grundlag och andra lagar och förordningar. Av den 
anledningen kommer ingen hänvisning till FN:s Allmänna förklaring 
av de mänskliga rättigheterna göras.  

Tjörns Måltids AB 
Följande förtydligande har gjorts i texten med anledning av Tjörns 
Måltids AB remissvar: ”goda matvanor” har bytts ut till ”varierad och 
näringsrik mat”. 
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Politiska partier 
Instans Yttrande 
Liberalerna Tjörn Liberalerna anser att strategin är välarbetat men vill göra 

följande kompletteringar: 
1. Att man utvecklar mer delen som handlar om 

individernas egna förmågor, att bygga även på det 
”friska”. 

2. Att man även tar med fritid och kultur mer i 
strategin, Kultur och fritid bidrar till människors 
möjligheter att känna sammanhang och delaktighet. 
Biblioteken har en viktig roll att fylla för denna 
grupp. 

3. Att denna grupp för stöd och hjälp att ta till sig den 
ökande digitaliseringen som sker i samhället  

Socialdemokraterna 
Tjörn 

Socialdemokraterna anser att det hade varit av mer värde, 
och givet dokumentet större legitimitet, om det också 
innehållit konkreta genomförandeplaner. 
 
I förordet får anser de att en får intrycket om att en växande 
andel äldre bara är en belastning, eller som det beskrivs en 
”utmaning” och uppger förslag på kompletterande mening 
efter andra stycket: 
 
”Utmaningen kan också vara en tillgång. Många friska och 
aktiva äldre kan vara en tillgång till en kommun som ger de 
äldre tillfällen att deltaga. Tillgång till moderna 
mötesplatser, frivilligarbeten, volontärverksamhet, 
uppmuntran till kulturaktiviteter m.m.  Att personer som är 
65+ bär upp ledarpositioner i föreningslivet är också en 
tillgång, en demokratisk sådan. Med detta synsätt kan 
”utmaning” bli en ”tillgång”.” 

De föreslår också att ordet ”trygghet” ska läggas till i sista 
raden av det övergripande målet. 

Socialdemokraterna lämnar även synpunkter med förslag 
på ändringar under det övergripande stycket för 
fokusområden, samt under respektive område. 

Moderaterna Tjörn Moderaterna ställer sig positiv till den presenterade äldre 
strategin och har inga invändningar mot den som 
presenterats. Moderaterna betonar vikten av de fem 
fokusområdena vilka de ställer sig fullt bakom. 

 

Kommentar  
Liberalerna Tjörn 
Följande förtydligande har gjorts i texten med anledning av 
Liberalernas remissvar: 

2.2. Förebyggande och främjande insatser 
”Tjörns kommun ska därför aktivt arbeta med områden som 
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identifierats som viktiga för ett gott åldrande, som förebygger såväl 
psykisk och som fysiska ohälsa, och stärker de förmågor individen 
har.” 

En hänvisning till Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025 
och följande förtydligande har gjorts: ”Kultur bidrar även till 
människors möjligheter att känna sammanhang, kunskapsutveckling 
och ökad livskvalitet. […] erbjuda och tillgängliggöra kulturella 
aktiviteter och upplevelser.” 

2.3 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
Ordet ”fortsatt” och ”hjälp” har lagts till i meningen ”Tjörns kommun 
ska därför säkerställa att äldre får stöttning för att hantera olika digitala 
tjänster och verktyg”. 

Socialdemokraterna Tjörn 

1.Förord 
Med anledning av Socialdemokraternas remissvar är det av vikt att 
poängtera att det är ökningen av antalet äldre i kombinationen med att 
den arbetsföra delen av befolkningen inte växer i samma takt som 
beskrivs som en utmaning. Det vill säga, gruppen äldre är inte en 
utmaning i sig utan den demografiska förändringen är. Detta 
förtydligas i förordet. Därtill är det viktigt att lyfta vilken tillgång friska 
och aktiva äldre är, så att inte förordet tolkas som att den växande 
gruppen är en belastning. I tredje stycket i förordet läggs därför 
följande mening till:  

”Ges dessutom friska och aktiva äldre förutsättningar att delta i 
samhällslivet, genom exempelvis moderna mötesplatser, 
kulturaktiviteter och volontär- och föreningsverksamhet kan den 
växande andel äldre också användas som en värdefull tillgång för 
kommunen.” 

I det övergripande målet för äldrearbetet läggs ordet ”trygghet” till. 

2.Fokusområden 
I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument är 
Kompetensförsörjningsplan 2017–2025, precis som Äldrestrategin, ett 
aktiverande styrdokument och beskriver kommunens målsättningar, 
ambitioner och de effekter som önskas uppnås inom området. 
Kommande handlingsplaner i de av kommunens verksamheter som 
arbetar med målgruppen och som kommer behöva ta hänsyn till 
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kompetensförsörjning för att uppnå kommunens beslutade 
målsättningar inom arbetet med äldre, kommer behöva utgå från båda 
styrdokumenten för att konkretisera hur kompetensförsörjning ska 
arbetas med i relation till arbetet med äldre. 

Hänvisning görs till Kompetensförsörjningsplan 2017–2025 eftersom 
det också är i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument 
som säger ”att i de fall som ett annat styrdokuments innehåll har 
betydelse så ska hänvisning till detta dokument finnas i 
styrdokumentet”. 
 
Ett annat sätt att se det är att om kommunen exempelvis ska nå 
målsättningarna att alla äldre i omsorgen ska ha tillgång till en god 
vård och omsorg, samt att kommunen ska arbeta för att stärka 
kontinuiteten inom vård och omsorg, så är att behålla och attrahera 
kompetent personal ett medel för att nå dessa mål, det vill säga, ett sätt 
att förverkliga målsättningar i strategidokumentet. 

2.1. Boende 
Inom ramen för ordinarie bostadsförsörjningsprogram är äldre en av de 
särskilda grupper som tas i beaktning och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i dialog med TBAB, MEX och 
Socialförvaltningen med att kartlägga målgruppens olika behov. 
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller endast målsättningar och 
riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Det blir därför av större 
vikt att det i kommande handlingsplaner konkretiseras hur kommunen 
ska säkerställa att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning för 
äldre genomförs, i form av att exempelvis ett åtgärdsprogram tas fram i 
samverkan mellan berörda förvaltningar. 

I andra stycket på s. 3 har följande mening lagts till: ” I arbetet ingår att 
säkerställa en attraktiv, trivsam och trygg boendemiljö även på 
befintliga boenden”. Hur det ska säkerställas, dvs. att i dialog med 
boende, anhöriga och personal planera boendemiljön, får konriterseras i 
kommande handlingsplaner. 

2.2. Förebyggande och främjande insatser 
Följande mening har lagts till i tredje stycket: ” […] tillsammans med 
andra aktörer, bedriva en aktiv och strukturerad uppsökande 
verksamhet för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.” 
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2.3. Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
Kommunen arbetar i dagsläget aktivt med stöttning för att hantera 
digitala tjänster och verktyg. Målet är att den ska utvecklas i takt med 
den digitala utvecklingen. Ordet ”fortsatt” och ”hjälp” har därför lagts 
till i meningen ”Tjörns kommun ska därför säkerställa att äldre får 
stöttning för att hantera olika digitala tjänster och verktyg”. 

Övrigt 
Programtiden för Äldrestrategin kommer att förlängas till två 
mandatperioder. 

Övriga remissvar 
Instans Yttrande 
Synskadades 
Riksförbund 

Synskadades Riksförbund framför vikten av att boendet är 
väl anpassat för äldre med olika funktionsnedsättningar för 
ökad självständighet, samt att förebyggande insatser för 
äldre med syn och/eller hörselnedsättning minskar 
fallolyckor och ökar självständigheten och delaktigheten. 

PRO Tjörn PRO Tjörn framför detaljerande synpunkter kring boende 
och boendemiljö, samt förebyggande och främjande 
insatser. 

Akademi de Tjörn Akademi de Tjörns och Socialdemokraterna Tjörns yttrande 
har exakt samma innehåll. Se ovan. 

SPF Seniorerna 
Tjörnveteranerna 

SPF Seniorerna har lämnat några allmänna kommentarer 
kring definitioner och begrepp, samt synpunkter för 
fokusområdena som helhet, samt för respektive 
fokusområde. 

Kommentar  

Synskadades Riksförbund  
2.1 Boende och boendemiljö 
I strategin framgår betydelsen av bostadens och bostadsområdets 
utformning för b.la. självständighet och delaktighet, men ett 
förtydligande görs längst ner i tredje stycket, med anledning av 
Synskadades Riksförbunds synpunkter: ”[…] och arbeta för att alla 
äldre i sitt boendet och sin boendemiljö ges möjlighet till 
självständighet och delaktighet […].” 

 
PRO Tjörn 
Föreningens synpunkter berör ”hur” kommunen ska arbeta inom de 
mål och områden som strategin pekar ut riktningen för, vilket kommer 
att utvecklas i kommande handlingsplaner. Liknande synpunkter 
framkom under invånardialogen kring Äldrestrategin och dessa har, för 
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kännedom, skickats vidare till berörda nämnder, styrelser och chefer. 
Vad gäller att intresseorganisationerna bör vara med så tidigt som 
möjligt i processen när det gäller boende för äldre, så sker alltid 
invånardialog för respektive detaljplan inom planprocessen i enlighet 
med Plan- och bygglagen. 

 

SPF Seniorerna Tjörnveteranerna 
Följande förtydligande har gjorts i texten med anledning av SPF 
Seniorernas remissvar: Ord som ”våra” i sammanhang med äldre har 
tagits bort och ”brukare” har ersatts med vård- och omsorgstagare.  
 
2. Fokusområden 
Anledningen till att hälsa, sjukvård och omsorg inte finns som ett 
separat fokusområde, utan är integrerade i övriga fokusområden beror 
på att det är genom dessa områden kommunens arbete bl.a. kan sätta 
riktningen och skapa förutsättningar för en god hälsa, vård och omsorg. 
Utmaningarna inom en God och nära vård berör framför allt 
samverkan och samordning, för att klargöra ansvarsfördelningen 
mellan specialist, primärvård och socialtjänst, d.v.s. mellan region och 
kommun. Det är den regionalt drivna primärvården, tillsammans med 
den vård som utförs på särskilda boenden eller i den enskildes 
ordinarie hem som utgör basen för den nära vården och det är denna 
samverkan kommunen aktivt behöver arbeta med att utveckla, 
förbättra och stärka över tid. 

2.1 Boende och boendemiljö 
Vad gäller rehabilitering i samband med korttidsboende, har raden ” 
[…] och stärker de förmågor individen har” lagts till i nästsista stycket 
under området förebyggande och främjande insatser. 

2.2 Förebyggande och främjande insatser 
Följande mening har lagts till: ” […] tillsammans med andra aktörer, 
bedriva en aktiv och strukturerad uppsökande verksamhet för 
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.” 

3. Uppföljning 
Kommunens strategier aktualiseras alltid efter en mandatperiod för att 
de ska kunna revideras utefter förut okända utmaningar som nya lagar, 
förordningar eller andra händelser för med sig.  

Följande förtydligande har gjorts:  
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”Äldrestrategin ska brytas ner till handlingsplaner i de av kommunens 
verksamheter som arbetar med målgruppen. Dessa handlingsplaner ska 
följas upp på ett systematiskt sätt i respektive verksamhet. Strategin 
kommer aktualiseras efter en mandatperiod. I samband med 
aktualiseringen fattas beslut om huruvida strategin fortfarande är 
aktuell, om den behöver revideras eller om det ska upphävas.” 
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Äldrestrategi 

2022–2030 
 

1 Förord 

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns vision. Här ska varje 

individ ha möjlighet att påverka sin livssituation och kunna utveckla 

sina ambitioner, idéer och drömmar. Våra ledord är hälsa, jämlikhet, 

trygghet, enkelhet, öppenhet och delaktighet för alla. Dessa ledord utgör 

grunden i arbetet med vår äldre befolkning. 

Äldre är den grupp som haft den största förbättringen av hälsan under 

de senaste decennierna, vilket har inneburit att fler personer får en allt 

längre livslängd. Ökningen av antal äldre kombinerat med att den 

arbetsföra delen av befolkningen inte växer i samma takt innebär stora 

utmaningar för det svenska samhället – och inte minst för Tjörns 

kommun. I dagsläget är över en fjärdedel av kommunens totala antal 

invånare 65 år och äldre och Tjörn har en högre medelålder än både 

Västra Götalands län och riket. Dessutom förväntas antalet personer i 

ålderskategorin 80+ att öka med 30 procent inom de närmsta fem åren. 

För att hantera utmaningar inom den demografiska utvecklingen krävs 

det långsiktiga strategiska beslut som stöttar äldre i de oönskade hinder 

som åldrandet kan medföra och som bidrar till att skapa jämlika 

förutsättningar för att äldre på Tjörn ska ha en god hälsa och ett gott liv. 

Det krävs också effektiv strategisk fördelning och användning av 

kommunens resurser för att säkerställa balansen mellan ekonomi och 

kvalitet. Därtill behövs nätverkande, samverkan och samarbete mellan 

kommunens nämnder och styrelser, men också med olika externa 

aktörer, såsom andra kommuner, regioner, näringslivet, staten, 

civilorganisationer och föreningslivet. Ges dessutom friska och aktiva 

äldre förutsättningar att delta i samhällslivet, genom exempelvis 

moderna mötesplatser, kulturaktiviteter och volontär- och 

föreningsverksamhet kan den växande andel äldre också användas som 

en värdefull tillgång för kommunen. 

Äldrestrategin beskriver våra kommungemensamma mål för framtida 

prioriteringar inom äldreområdet. Strategin berör alla Tjörns nämnder 

och styrelser. Arbetet med äldre faller inom ramarna för det sociala 

hållbarhetsarbetet, men sker i symbios med Agenda 2030:s alla 

hållbarhetsdimensioner. 

 

Tjörns kommuns övergripande mål med äldrearbete är att 

systematiskt minska de oönskade hinder åldrande kan medföra och 

skapa förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt och 

värdigt liv, samt känna trygghet och välbefinnande. 
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2 Fokusområden 

I syfte att nå det övergripande målet med äldrearbetet har kommunen 

genom forskning, behovsanalys, kommunövergripande dialog, samt 

dialog med regionen och invånare identifierat fem fokusområden som 

ligger till grund för det strategiska arbetet med äldre: 

• Boende och boendemiljö 

• Förebyggande och främjande insatser 

• Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 

• Delaktighet, inflytande och självständighet 

• Samordning och samverkan  

 

Utöver dessa fem fokusområden är en av de största utmaningarna inom 

vård och omsorg om äldre att behålla och attrahera kompetent personal. 

I och med att det är en så ytterst avgörande fråga i arbetet med äldre har 

kommunen ett separat styrdokument1 för området. 

2.1 Boende och boendemiljö 
Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den 

förstående demografiska utvecklingen. Tillgången till anpassade 

bostäder eller en plats på särskilt boende är avgörande för den som 

behöver det. Många av kommunens äldre upplever dock att de saknar 

boendealternativ i sin nuvarande ort, där de gärna vill bo kvar.  

Tjörns kommun, liksom hela riket, står inför utmaningen med att 

tillgängliggöra anpassade bostäder till sina äldre som samtidigt är 

tillräckligt billiga. Det är dyrt att bygga nytt och en nyproducerad 

 
1KS (2017-06-01) § 115. Kompetensförsörjningsplan 2017–2025. Dnr KS 2016/523.  
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bostad är sällan ett billigare alternativ än befintlig bostad. 2 Ytterligare en 

utmaning är att kommunen inte äger mark lämplig att bygga på i alla 

orter. Samtidigt ser kommunen att det behövs fler ändamålsenliga 

bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden för att säkerställa äldres 

olika behov. Tjörns kommun ska därför säkerställa att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjning förbereds och genomförs.  

Vi vet att bostadens och bostadsområdets utformning har stor betydelse 

för äldres möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv i en 

omgivning där de kan känna sig trygga. Forskningen visar entydigt att 

den fysiska utformningen av olika boendemiljöer påverkar äldres 

möjlighet till aktivitet, delaktighet och mindre upplevd ensamhet.3 

Tillgängliga och bra utformade utemiljöer har betydelse för hälsan.4 Ett 

bra boende kan stärka individens livskvalitet, men också minska 

omfattningen och kostnaderna för vård och omsorg, till följd av att 

beroende av hjälp minskar eller skjuts upp.5 Tjörns kommun ska därför 

arbeta för att erbjuda och tillgängliggöra varierande boendealternativ 

nära exempelvis samhällsservice, kollektivtrafik, natur- och 

grönområden och arbeta för att alla äldre ges möjlighet till 

självständighet och delaktighet, samt trivs och är trygga i sitt hem och 

närområde. I arbetet ingår att säkerställa en attraktiv, trivsam och trygg 

boendemiljö även på befintliga boenden. 

I kommunens boende för äldre finns det i dagsläget plats för de som 

behöver, men vi ser en förflyttning i vilken grupp av äldre som har ökat 

behov. 6 Äldre med fysiska funktionsnedsättningar bor allt kortare tid på 

boendena, medan gruppen äldre med demens ökar. Behovet av vård- 

och omsorgsboende med inriktning demens ser därför ut att öka, medan 

behovet av särskilt boende för somatiska besvär går i riktning mot att bli 

boende för vård i livets slutskede. Tjörns kommun behöver därför 

säkerställa en balans i utbudet av boendeformer för vård och omsorg.  

2.2 Förebyggande och främjande insatser 
Det finns många vetenskapliga belägg för att sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande insatser från såväl samhällets som individens sida 

även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. 

Det går naturligtvis inte att undvika det naturliga åldrandet, men det 

 
2 Skr. 2017/18:280. Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan.  
3 SOU 2008:113. Bo bra hela livet: Slutbetänkande av Äldreboendedelegationen. Stockholm: Fritzes 

Offentliga Publikationer.   
4 Statens folkhälsoinstitut 2003:60. Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade – 

Kunskapssammanställning. Sandviken: Sandvikens tryckeri.  
5 Socialstyrelsen 2007-123-26. Rehabilitering för hemmaboende äldre personer. 
6 Behov bedöms enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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https://www.norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2016/03/r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf
https://www.norskfriluftsliv.no/wp-content/uploads/2016/03/r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2007-123-26_200712326.pdf
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går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar och 

beroende. Något som utöver stärkt livskvalitet också innebär minskade 

samhällskostnader för vård och omsorg.7 Vi vet att livsvillkor, 

levnadsförhållanden och levnadsvanor påverkar hälsan och det ligger 

inom kommunens ansvar att säkerställa att äldre ges samhälleliga 

förutsättningar till en god hälsa. 8  

Det finns en del specifika utmaningar kommunen ska arbeta med att 

hantera. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor bland äldre är ett 

stort folkhälsoproblem.9 Psykisk ohälsa i form av depression, ångest och 

sömnsvårigheter i takt med stigande ålder ett annat.10 Undersökningar 

visar också att både risk- och intensivkonsumtionen av alkohol har ökat 

i gruppen över 65 år, vilken är en av de riskfaktorer som bidrar mest till 

sjukdomsbördan i Sverige.11 Likaså lyfts undernäring för äldre som ett 

många gånger dolt problem, vilket är problematiskt eftersom för lite 

eller fel mat kan ha lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för 

någon som är gammal eller sjuk.12 Ytterligare en utmaning som 

kommunen brottas med är den ofrivilliga ensamheten bland äldre. 

Studier visar att social isolering är jämförbart med att ha dåliga 

levnadsvanor. Det ökar risken för såväl psykiska problem, som för att 

utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens.13  

Tjörns kommun ska därför aktivt arbeta med områden som identifierats 

som viktiga för ett gott åldrande, som förebygger såväl psykisk som 

fysiska ohälsa, och stärker de förmågor individen har. Kommunen ska 

arbeta med att förebygga fallolyckor och att upptäcka tidigare tecken på 

psykisk ohälsa, risk- och missbruk. Det handlar om att stimulera 

hälsosamma livsval och levnadsvanor, så som ökad fysisk aktivitet, 

varierad och näringsrik mat, samt att främja social gemenskap och 

meningsfullhet. I det arbetet ingår att säkerställa tillgängligheten och 

framkomligheten till mötesplatser, välfärdstjänster och annan 

samhällsservice, samt att erbjuda och tillgängliggöra forum för dialog, 

inflytande, information och lärande. I arbetet ingår också att, 

tillsammans med andra aktörer, bedriva en aktiv och strukturerad 

 
7 John R. Beard, Alana M., Andrew K. Cassels. 2016. ”The World Report on Ageing and Health”, The 

Gerontologist. Volym 56: 163–166. 
8 Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsans utveckling – årsrapport 2021. Artikelnr. 21014. 
9 Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsans utveckling -årsrapport 2021. Artikelnr. 21014. 
10 Folkhälsomyndigheten. 2021. Psykisk ohälsa vanligt bland personer 65 år eller äldre – med det går att 

förebygga – Ett kunskapsstöd om äldres psykiska hälsa. Artikelnr. 21078. 
11 Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsans utveckling -årsrapport 2021. Artikelnr. 21014. 
12 Socialstyrelsen. 2020-4-6716. Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd i hälso- och 

sjukvård och socialtjänst. 
13 Annika Lund. 2015. ”Ensamhet – ett hot mot vår hälsa”, Medicinsk Vetenskap. Volym 1. 
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uppsökande verksamhet för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

insatser.14 

Enligt forskning har också kulturella aktiviteter så som musik, läsning 

eller dans visat sig ha stora hälsofrämjande effekter inom en rad 

områden. Exempelvis vid demenssjukdomar, ångest, trauma, smärta, 

stress och utbrändhet, samt som rehabilitering vid stroke eller 

Parkinson.15 Kultur bidrar också generellt till människors möjligheter att 

känna sammanhang, kunskapsutveckling och ökad livskvalitet.16 I sitt 

förbyggande och hälsofrämjande arbete ska kommunen därför även 

arbeta med att erbjuda och tillgängliggöra kulturella aktiviteter och 

upplevelser.17 

Möjlighet till fysisk aktivitet, annan rekreation eller återhämning i 

exempelvis natur- och grönområden har även det visat sig ha stora 

hälsofrämjande effekter. Exempelvis bidrar utevistelse till att stärka 

skelett och motverka benskörhet, motverka depression och ångest, samt 

till att sänka blodtryck och puls.18 Kommunen ska därför också arbeta 

med att möjliggöra för vistelse i, och säkerställa tillgängligheten och 

framkomligheten till, natur- och grönområden.  

2.3 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av 

digitaliseringen. Den gör att vi kan göra helt nya saker och att saker vi 

tidigare gjort kan göras på nya sätt. I arbetet med äldre innebär 

digitaliseringen en möjlighet att erbjuda enklade, öppnare och 

effektivare service, att utveckla och höja kvalitet i vård och omsorg och 

att skapa förutsättningar för ett mer inkluderat samhälle.19 Tjörns 

kommun ska därför använda och främja de möjligheter som 

digitaliseringen för med sig i arbetet med äldre. 

 
14 KF (2018-12-13) § 200. Biblioteksplan 2019–2022. Dnr KS 2018/474. 
15 Daisy Francourt, Saoirse Finn. 2019. ”What is the evidence on the role of the arts in improving 

health and well-being? A scoping review”, Helath Evidence Network synthesis report 67. 
16 Oxford Research. (2013). Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag 

Kultur för äldre. Stockholm: Oxford Research; Knabe, Andreas, Rätzel, Steffen, Schöb, Ronnie & 

Weimann, Joachim (2010). Dissatisfied with Life but Having a Good Day: Time-use and Well-being of the 

Unemployed. The Economic Journal 120(547): 867–889; Kahneman, Daniel & Krueger, Alan B. (2006). 

Developments in the measurement of subjective well-being. The journal of economic perspectives 20(1): 

3–24. 
17 KF (2014-06-11) § 113. Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025. Dnr KS 2013/438. 
18 Statens folkhälsoinstitut 2003:60. Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade – 

Kunskapssammanställning. Sandviken: Sandvikens tryckeri.  
19 Näringsdepartementet. 2017. För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi. 

N2017/03643/dD. 
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Inom vård och omsorg innebär det att kommunen ska ”använda 

digitaliseringens och e-hälsans20 möjligheter i syfte att underlätta för 

människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla 

och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 

samhällslivet”.21 Exempelvis genom att utveckla användandet av 

välfärdsteknik22, så som mobila larm eller applikationer på mobiler och 

surfplattor som påminner eller ger stöd för personer som har, eller löper 

förhöjd risk att få, en funktionsnedsättning, samt till deras anhöriga.23 

Kommunen ska använda digitala lösningar och verktyg till förmån för 

ökad social interaktion och mänsklig omsorg, genom att låta 

rutinmässiga arbetsuppgifter tas över av teknik för att frigöra 

omsorgsprofessionernas tid till mer möten, samtal, gemensamma 

måltider och närvaro.  

Digitala lösningar måste dock införas med stor varsamhet och med 

omtanke i människonära verksamhet. Teknik blir bäst om den införs och 

skapas i dialog med exempelvis medarbetare och vård- och 

omsorgstagare utifrån faktiska behov. 24 Därför ska kommunen 

involvera berörda parter i utvecklingsprocessen av användandet av 

digitala lösningar och verktyg. Den processen behöver också 

kombineras med kompetensutveckling kring tekniken i fråga, så att 

omsorgsprofessionerna ges möjlighet att styra över tekniken och inte 

tvärtom. Kommunen ska därför även säkerställa att medarbetares och 

ledares kompetens av att använda digitala lösningar och verktyg 

utvecklas i takt med teknikutvecklingen. 

Digitaliseringen för med sig möjligheter till ökad självständighet, 

delaktighet och inkludering i samhället, men den kan också, för den 

enskilde, medföra en känsla av oro och utanförskap. Många äldre 

uppger att de har det svårt som det är, eller är rädda för att det ska bli 

svårt, att hänga med i den digitala utvecklingen med allt vad den 

innebär. Det är inte heller självklart att alla är tillräckligt friska för att 

helt själva klara av att använda de digitala verktyg eller de utbytet av 

 
20 Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och 

utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.    
21 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2016. Vision e-hälsa 2025 – 

gemensamma utgångspunkter för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
22 Välfärdsteknik är en del av e-hälsa. Gränsen mellan välfärdsteknik och hjälpmedel för det dagliga 

livet är inte skarp. Vissa produkter kan ges till den enskilde både som välfärdsteknik efter ett 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller som förskrivet hjälpmedel enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). I strategin används endast begreppet välfärdsteknik, även i de fall tekniken 

har förskrivits enligt HSL, till exempel gps-larm 
23 Socialstyrelsen. 2020-5-6779. E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020 – Uppföljning av 

utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. 
24 Skr. 2017/18:280. Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. 
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digital information som kommunen erbjuder.25 Tjörns kommun ska 

därför säkerställa att äldre får fortsatt stöttning och hjälp för att hantera 

olika digitala tjänster och verktyg.26 

2.4 Delaktighet, inflytande och självständighet 
I omsorgen om äldre ska alla äldre ges förutsättningar för att kunna leva 

ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna 

åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, 

ha tillgång till god vård och omsorg, samt erbjudas en jämställd och 

jämlik vård och omsorg.27 För att svara upp mot detta behöver 

kommunen säkerställa att vård och omsorg utvecklas och anpassas efter 

morgondagens äldre och samhällsutvecklingen i stort.  

Äldre ska vara med och bestämma över vilka insatser som ska utföras så 

att de samlade resurserna används på ett sätt som är anpassat till den 

enskilde individens behov och önskemål. De äldre som behöver stöd för 

att kunna utöva sitt självbestämmande ska få information och annat stöd 

för att kunna välja.28 Dokument och informationsmaterial ska vara 

begripliga, lättlästa och samordnade över verksamhets- och 

huvudmannagränser och kommunen ska tillgängliggöra och upplysa 

om kontaktvägar för rådgivning och information, samt erbjuda forum 

för dialog och inflytande.  

Alla äldre ska bemötas med lyhördhet, professionalitet och ärlighet. Ett 

gott bemötande är en av de viktigaste faktorerna som främjar 

delaktighet, inflytande och säkerhet. 29 Det är av vikt att ta hänsyn till att 

exempelvis steget att gå från oberoende till beroende ofta är lika mycket 

av existentiell och psykologisk karaktär, som av praktisk karaktär. 

Likaså ger kunskaper om diskriminering, tillgänglighet och 

kommunikation en god grund för utveckling av en verksamhet som 

möter varje individs behov.30 I mötet med äldre blir kunskap ett stöd för 

professionen, men också ett verktyg för att göra äldre mer delaktiga i sin 

egen vård tillsammans med professionen.31 I syfte att skapa delaktighet 

och förbli personcentrerade ska kommunen därför skapa förutsättningar 

för kunskapsstyrda verksamheter. Bästa tillgänglig kunskap ska 

 
25 Skr. 2017/18:280. Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. 
26 KF (2018-12-13) § 200. Biblioteksplan 2019–2022. Dnr KS 2018/474. 
27 SoU9. 2020/21. Äldrefrågor; Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen Skåne. u.å. 

Kunskapsstöd för delaktighet och inflytande. 
28 Regeringen. 2014:2. Kommittédirektiv - Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och 

självbestämmande.  
29 Socialstyrelsen. 2021. Jämlik hälsa, vård och omsorg. Hämtad 2021-10-01. 
30 SOU. 2017:48. Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. 
31 SKR. 2021. Kunskapsstöd. Hämtad 2021-10-04. 
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användas i varje möte och ny kunskap ska systematiskt utvecklas, delas 

och omsättas. 

Kontinuitet är en annan viktig del i att bygga tillit och trygghet för att 

främja delaktighet och inflytande.32 En utmaning för kommunen är att 

hålla nere antalet vårdgivare till en och samma individ. Många äldre 

efterfrågar exempelvis, kontakt med samma vårdpersonal över tid eller 

också att det ska vara färre personer inom hemtjänsten som besöker 

dem. Kommunen ska därför arbeta för att stärka kontinuiteten inom 

vård och omsorg. 

Det är också angeläget att kommunen aktivt arbetar med att involvera 

anhöriga i vårdplanen, förutsatt att personen i fråga vill, samt arbetar 

med att erbjuda olika former av anhörighetsstöd. Dels kan den anhöriga 

behöva stöttning för att förstå och acceptera vårdprocessen. Dels kan det 

handla om att den anhöriga behöver få rätt fysisk hjälp och avlastning 

när en närstående blir alltmer sjuk, för att få tid över till personliga 

angelägenheter.  

2.5 Samordning och samverkan 
Alla äldre ska uppleva trygghet, säkerhet, kontinuitet, samordning, 

värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan vederbörande 

befinner sig och oavsett vilka behov denne har. 33 För att säkerställa 

detta, att den enskilde inte störs av organisatoriska gränser, och för att 

effektivt nyttja gemensamma resurser i närområdet samverkar Tjörns 

kommun och Västra Götalandsregionen genom närvårdssamverkan 

SIMBA.34 SIMBA möjliggör för bättre samordnade vård- , stöd- och 

omsorgsinsatser från äldreomsorg, hemsjukvård, socialtjänst, 

primärvård/öppenvård och slutenvård runt de sjuka äldre. 

Brister och utmaningar i samverkan är ofta kopplade till multisjuka och 

multisviktande äldre. Det är en växande grupp i samhället som är 

beroende av insatser från olika huvudmän, professioner och vårdgivare 

samtidigt. Runt multisjuka och multisviktande sätts ett större krav på att 

de olika aktörerna bidrar till en väl sammanhållen vård och omsorg med 

ett helhetsperspektiv på individen för att undvika oklara 

ansvarsförhållanden och att insatserna känns splittrade.35 Exempelvis 

behöver inblandade aktörer säkerställa att dokumenteringen över 

vårdplanen går att överblicka, att läkemedelsgenomgången med den 

 
32 Skr. 2017/18:280. Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. 
33 SIMBA. 2019. Samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SIMBA-området Ale, Kungälv, 

Stenungsund. Tjörn 2020–2021. 
34 En samverkanorganiseringen för hälsa och nära vård i mellersta Bohuslän och Ale. 
35 Skr. 2017/18:280. Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. 
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insjukna samordnat ses över och att läkemedelshanteringen vid 

läkemedelsövertag hanteras patientsäkert.  

En annan utmaning är att alltmer avancerad vård bedrivs i öppenvård 

och i hemmen. Det är en positiv utveckling eftersom människor 

generellt inte vill ligga på sjukhus om det inte behöver och eftersom vi 

vet att infektionerna blir färre och rehabiliteringen både bättre och 

snabbare om personen får vara hemma jämfört med på sjukhus, men det 

ställer också högre krav på en fungerande samordning och samverkan. I 

samverkan med regionen måste kommunen bereda möjlighet för att 

kroniskt svårt sjuka och patienter med behov av palliativ vård ska 

kunna vårdas i hemmen och att ansvarsfördelningen mellan specialist, 

primärvård och kommunal vård och omsorg säkerställs. 

Trenden med att alltmer avancerad vård bedrivs i öppenvård och 

hemmen, tillsammans med multisjuka och multisviktande som en 

kontinuerligt växande grupp i samhället talar för att behovet av 

samordning kommer att öka. Kommunen ska därför aktivt arbeta med 

att utveckla, förbättra och stärka sin samverkan och samordning med 

regionen över tid. 
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3 Uppföljning 

Äldrestrategin ska brytas ner till handlingsplaner i de av kommunens 

verksamheter som arbetar med målgruppen. Dessa handlingsplaner ska 

följas upp på ett systematiskt sätt i respektive verksamhet. Strategin 

kommer aktualiseras efter en mandatperiod. I samband med 

aktualiseringen fattas beslut om huruvida strategin fortfarande är 

aktuell, om den behöver revideras eller om den ska upphävas. 
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Sida 11 (13) 

Äldrestrategi 

2022–2030 
 

4 Bilaga 

4.1 Målgruppen 
Målgruppen för Äldrestrategin är personer som är 65 år och äldre. Äldre 

är en grupp med väldigt olika behov beroende på livsstil och 

hälsostatus. I framtagandet av strategin och som utgångspunkt i den 

kommunövergripande dialogen och i dialogen med regionen och 

invånare användes bland annat en modell där målgruppen äldre är 

indelad i tre hälsonivåer utifrån funktionsnivå och behov. Modellen 

speglar de äldre som har kontakt med vård och omsorg (se Figur 1). 

Äldrestrategin utgår från dessa tre hälsonivåer av äldre och gruppen 

äldre som ännu inte har behov av stöd och hjälp, men dit förebyggande 

och hälsofrämjande insatser riktas. 

 

 

Figur 1. Modell över hälsonivåer i målgruppen äldre36 

 

4.1.1 NILS  
Den relativt friska och välfungerande äldre. Klarar vardagen 

självständigt med mindre stödinsatser. Har risk för sviktande 

hälsotillstånd och har behov av stödjande, förebyggande insatser för att 

 
36 Modellen och de fiktiva personerna är inspiration hämtad från Kronobergs län. 
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Äldrestrategi 

2022–2030 
 

bevara sin hälsa och självständighet. Viktigt att stimulera till fortsatt 

egenvård.  

Nils berättar: Jag är en 77-årig tidigare lantbrukare som tillsammans 

med min fru bor kvar på gården där vi har levt och verkat. Vi tycker om 

att pyssla med hus och trädgård och så är det jakten förstås, som är mitt 

intresse i livet. På kvällarna brukar jag sitta vid datorn, ett intresse som 

har blivit större på gamle dar. På senare tid har vardagslivet förändrats 

för oss. Min fru har börjat bli glömsk och tycker inte om att vara ensam 

och själv väntar jag på operation av en utsliten höft. Värken och oron för 

min fru tar på krafterna och orken räcker inte till för trädgård och hus 

längre. Barn och barnbarn bor på annan ort och har sitt att sköta, och vi 

vill inte gärna be dem om hjälp. Vi har pratat om att flytta till ett ställe 

där det skulle bli enklare för oss, men det är svårt med allt som ska 

ordnas och så vill vi ju gärna ha en trädgård att plocka med. Finns det 

ett sånt ställe? Vi blir inte yngre precis, men vi är ju inte färdiga för 

hemmet än. Vart vänder man sig, vad finns det för hjälp att söka? Vad 

händer min fru när jag ska opereras? Vem kan hjälpa oss? 

 

4.1.2 SVEA  
Den äldre med tidvis sviktande hälsa. Klarar i långa perioder vardagen 

väl med stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Behov av samordning 

och tät samverkan kring förberedda insatser när sviktsituationer 

uppstår.  

Svea berättar: Jag är 85 år och sedan jag blev änka bor jag ensam i min 

villa. Mina dagar går med att handarbeta och läsa. På grund av olika 

krämpor som sockersjuka och dåligt hjärta så tryter orken och jag får 

hjälp av hemtjänsten med vardagsbestyren. De som kommer hit är 

snälla och hjälpsamma, men de är många olika som kommer och man 

får om och om förklara hur det ska vara. Ibland är det fikastunderna 

med mina väninnor jag saknar mest och det kan hemtjänsten ju inte 

hjälpa mig med. Det händer att jag blir andfådd och måste till 

vårdcentralen för att få en spruta för hjärtat. Ibland kan jag få sprutan 

hemma, ibland blir jag inlagd – det beror på de som jobbar hur det blir. 

Det kan vara jobbigt att bli inlagd, det är så mycket jag måste komma 

ihåg och hålla reda på. Men jag får bra hjälp och det är bra att ha 

sällskap i tv-rummet på avdelningen och prata om kvällarna. När jag 

ska åka hem är det ännu mer att hålla reda på. Det är tabletter och 

prover och så är jag rädd att hemtjänsten inte vet hur det är. Jag brukar 

ringa till Ingela på kommunen och säga till att jag är hemma så de vet. 

Det känns tomt i huset när man inte har varit hemma på ett tag. 
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4.1.3 LINNEA  
Den svårt sjuka äldre med kronisk instabil hälsa. Behöver tät samverkan 

och kontinuitet i vård- och omsorgskontakterna för att tas om hand på 

ett bra sätt.  

Linnea berättar: Jag är 81 år och bor på ett äldreboende tillsammans med 

min make Bertil som har en demenssjukdom sedan 20 år. Barn och 

barnbarn bor i närheten och de brukar komma hit och hälsa på. Jag har 

jobbat mycket i mina dagar. De sista åren innan pensionen som 

marknadschef på ett företag där jag började som springflicka som 13-

åring. Det blev mycket resande i jobbet, långa sammanträden och en hel 

det mat och dryck. För inte att nämna cigaretterna som har ställt till det 

för mig nu. Två hjärtinfarkter har jag haft och så har jag svårt att andas. 

Sedan en tid tillbaka måste jag ha syrgas dygnet runt för att kunna 

fungera. Det har blivit mycket farande till sjukhus till än den ena än den 

andra läkaren. Och jag som brukade vara den starka av oss. Nu är jag så 

trött och orkar inte kämpa länge till. Jag vill inte åka in till sjukhuset 

mer, nu får de hjälpa mig här hemma. Man måste väl kunna få önska 

det? Jag vill ju att Bertil och jag ska få vara tillsammans den tiden som är 

kvar. Jag vill sluta min levnad här med mina närmaste.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 

Remissvar avseende Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns 
kommun 

2022/17 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns 
kommun. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns folkhälsostrateg har under 2021 arbetat fram en 
remissversion av Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun i 
samverkan med socialförvaltningen och i dialog med berörda 
förvaltningar och bolag, regionen och invånare. För att förankra 
strategin skickas remissversionen till samtliga nämnder och styrelser 
samt rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor.   

Det övergripande målet med kommunens äldrearbete är att 
systematiskt minska de oönskade hinder åldrande kan medföra och 
skapa förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt och 
värdigt liv, samt känna välbefinnande. Strategin tar utgångspunkt i fem 
fokusområden: Boende och boendemiljö; Förebyggande och främjande 
insatser; Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik; Delaktighet, 
inflytande och självständighet; Samordning och samverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Äldrestrategi 2022–2025 
knyter an väl till nämndens verksamheter och kommer att bli en bra 
utgångspunkt i förvaltningsövergripande samverkan kring exempelvis 
planläggning av äldreboenden.  

Förslaget om att strategin ska brytas ned i handlingsplaner är positivt, 
då det innebär konkretisering av strategin. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, § 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-28 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Remissversion: Äldrestrategi 2022–2025 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-01-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-01-28 Dnr 2022/17-730 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar avseende Äldrestrategi 2022–2025 för 
Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns 
kommun. 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns folkhälsostrateg har under 2021 arbetat fram en 
remissversion av Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun i samverkan 
med socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och bolag, 
regionen och invånare. För att förankra strategin skickas remissversionen 
till samtliga nämnder och styrelser samt rådet för pensionärs- och 
funktionshinderfrågor.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissversionen och har 
inga synpunkter på förslaget utan föreslår att remissversionen ska 
antas.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 

Bilagor 
Remissversion: Äldrestrategi 2022–2025 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-01-18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
I budget 2014 gavs uppdraget att ta fram en ny äldrestrategi. I början av 
2017 remitterades ett förslag till nämnder och styrelser, varpå strategin 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-01-28 Dnr 2022/17-730

reviderades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-18 att 
återremittera ärendet för att förslaget skulle omarbetas ytterligare.  
Frågan har därefter aktualiserats på nytt, genom kommunfullmäktiges 
beslut 2021-01-28, om att en äldrestrategi skulle tas fram under året.  
 
Folkhälsostrateg har under 2021 arbetat fram en remissversion av 
Äldrestrategi 2022–2025 i samverkan med socialförvaltningen och i dialog 
med berörda förvaltningar och bolag, regionen och invånare. För att 
förankra strategin skickas remissversionen till samtliga nämnder och 
styrelser samt rådet för pensionärs- och funktionshinderfrågor.  

Det övergripande målet med kommunens äldrearbete är att systematiskt 
minska de oönskade hinder åldrande kan medföra och skapa 
förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt och värdigt liv, 
samt känna välbefinnande. Strategin tar utgångspunkt i fem 
fokusområden: Boende och boendemiljö; Förebyggande och främjande 
insatser; Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik; Delaktighet, inflytande 
och självständighet; Samordning och samverkan. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att Äldrestrategi 2022–2025 
knyter an väl till förvaltningens verksamheter och kommer att bli en 
bra utgångspunkt i förvaltningsövergripande samverkan kring 
exempelvis planläggning av äldreboenden.  

Förslaget om att strategin ska brytas ned i handlingsplaner är positivt, 
då det innebär konkretisering av strategin.  

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende 
Äldrestrategi 2022–2025 

2022/20 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom äldrestrategins 
målsättning att skapa goda förutsättningar för att kommunens 
äldre ska ha en god hälsa och ett gott liv.  

Sammanfattning 
Äldrestrategi 2022-2025 har arbetats fram under 2021 i samverkan 
med socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar 
och bolag, regionen och invånare. Innehållet grundar sig på 
erfarenhet från tjänstepersoner, målgruppen, forskning och 
statistik. Strategin berör alla Tjörns nämnder och styrelser. Arbetet 
med äldre faller inom ramarna för det sociala hållbarhetsarbetet, 
men sker i symbios med Agenda 2030:s alla 
hållbarhetsdimensioner. 

Det övergripande målet med kommunens äldrearbete är att 
systematiskt minska de oönskade hinder åldrande kan medföra 
och skapa förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt 
och värdigt liv, samt känna välbefinnande. Strategin tar 
utgångspunkt i fem fokusområden: 

 Boende och boendemiljö 

 Förebyggande och främjande insatser 

 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 

 Delaktighet, inflytande och självständighet 

 Samordning och samverkan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28  §25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27  §17 

Samverkan 
FSG 2022-09-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-09 
Äldrestrategi 2022–2025 
Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen – Beslut om remiss av Äldrestrategi 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-02-09 Dnr 2022/20-0 

Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar - Äldrestrategi 2022 - 2025 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom äldrestrategins 
målsättning att skapa goda förutsättningar för att kommunens äldre ska 
ha en god hälsa och ett gott liv.  

Sammanfattning 
Äldrestrategi 2022-2025 har arbetats fram under 2021 i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och bolag, 
regionen och invånare. Innehållet grundar sig på erfarenhet från 
tjänstepersoner, målgruppen, forskning och statistik. Strategin berör 
alla Tjörns nämnder och styrelser. Arbetet med äldre faller inom 
ramarna för det sociala hållbarhetsarbetet, men sker i symbios med 
Agenda 2030:s alla hållbarhetsdimensioner. 

Det övergripande målet med kommunens äldrearbete är att 
systematiskt minska de oönskade hinder åldrande kan medföra 
och skapa förutsättningar för att alla äldre ska ha ett meningsfullt 
och värdigt liv, samt känna välbefinnande. Strategin tar 
utgångspunkt i fem fokusområden: 

 Boende och boendemiljö 

 Förebyggande och främjande insatser 

 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 

 Delaktighet, inflytande och självständighet 

 Samordning och samverkan 
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 2022-02-09 Dnr 2022/20-0

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-01-28  §25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27  §17 

 

Samverkan 
FSG 2022-09-11 

 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende 
Äldrestrategi 2022–2025 

2022/23 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom framtagen äldrestrategi, med 
tillägg att förvaltningen ska komplettera tjänsteutlåtandet med att 
äldrestrategin bör kompletteras med preventiva metoder för att 
bevara de förmågor individen har.  

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-01-18 att svara på remiss angående framtagen 
äldrestrategi.  

Äldrestrategin har arbetats fram i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och 
bolag, regionen och invånare. Strategin berör alla Tjörns nämnder 
och styrelser och den tar utgångspunkt i fem fokusområden: 

 Boende och boendemiljö 
 Förebyggande och främjande insatser 
 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
 Delaktighet, inflytande och självständighet 
 Samordning och samverkan 

 
Äldrestrategin ska sedan brytas ner till handlingsplaner i de av 
kommunens verksamheter som arbetar med målgruppen.  
 
Socialnämnden ställer sig positiv till äldrestrategin som talar om 
riktningen för kommunens arbete samtidigt som den överlåter till 
nämnderna/förvaltningarna att bryta ner den till handlingsplaner. 
Socialnämnden är många gånger beroende av andra förvaltningar för 
att själva kunna utveckla sin verksamhet, inte minst när det gäller 
området digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik samt boende och 
boendemiljö. Socialnämnden vill därför understryka vikten av att alla 
förvaltningar och nämnder i kommunen tar fram en egen 
handlingsplan som beskriver sin del i äldrestrategin, då det kommer 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

vara avgörande för att kommunen ska kunna nå framgång i det 
strategiska arbetet i äldreområdet att alla tar sitt ansvar. Socialnämnden 
ställer sig bakom äldrestrategin och har inga invändningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Äldrestrategi 2022-2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gun Alexandersson-Malm (L) föreslår att nämnden ställer sig bakom 
framtagen äldrestrategi, med tillägg att förvaltningen ska komplettera 
tjänsteutlåtandet med att äldrestrategin bör kompletteras med 
preventiva metoder för att bevara de förmågor individen har.  

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-02-01 Dnr 2022/23-700 

Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss Äldrestrategi 2022-2025 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom framtagen äldrestrategi 
 

Ärendet 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-01-
18 att svara på remiss angående framtagen äldrestrategi.  
 
Äldrestrategin har arbetats fram i samverkan med socialförvaltningen och i 
dialog med berörda förvaltningar och bolag, regionen och invånare. 
Strategin berör alla Tjörns nämnder och styrelser och den tar utgångspunkt i 
fem fokusområden: 

 Boende och boendemiljö 
 Förebyggande och främjande insatser 
 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
 Delaktighet, inflytande och självständighet 
 Samordning och samverkan 

 
Äldrestrategin ska sedan brytas ner till handlingsplaner i de av kommunens 
verksamheter som arbetar med målgruppen.  

I förordet får man intrycket om att en växande andel äldre bara är en belastning, 
eller som det beskrivs en ”utmaning”.  Efter andra stycket i förordet vill vi få in 
följande mening:  

Utmaningen kan också vara en tillgång. Många friska och aktiva äldre kan vara en 
tillgång till en kommun som ger de äldre tillfällen att deltaga. Tillgång till 
moderna mötesplatser, frivilligarbeten, volontärverksamhet, uppmuntran till 
kulturaktiviteter m.m.  Att personer som är 65+ bär upp ledarpositioner i 
föreningslivet är också en tillgång, en demokratisk sådan. Med detta synsätt kan 
”utmaning” bli en ”tillgång”.   

I Tjörns kommuns övergripande mål med äldrearbetet föreslår vi att i sista raden 
lägger vi till ordet ”trygghet”   

,,,värdigt liv, samt känna trygghet och välbefinnande. 

Socialnämnden ställer sig positiv till äldrestrategin som talar om riktningen för 
kommunens arbete samtidigt som den överlåter till nämnderna/förvaltningarna att 
bryta ner den till handlingsplaner. Socialnämnden är många gånger beroende av 
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 2022-02-01 Dnr 2022/23-700

andra förvaltningar för att själva kunna utveckla sin verksamhet, inte minst när det 
gäller området digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik samt boende och 
boendemiljö. Socialnämnden vill därför understryka vikten av att alla förvaltningar 
och nämnder i kommunen tar fram en egen handlingsplan som beskriver sin del i 
äldrestrategin, då det kommer vara avgörande för att kommunen ska kunna nå 
framgång i det strategiska arbetet i äldreområdet att alla tar sitt ansvar. 
Socialnämnden ställer sig bakom äldrestrategin och har inga invändningar. 

Shuja-At Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025 

2022/14 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till 
Äldrestrategi 2022–2025, men föreslår att den även hänvisar till 
redan antagna styrdokument för Tjörns kommun samt FN:s 
allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna: 

 Sidan 3: Förebyggande och främjande insatser kan kopplas 
till Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 113: 
”Kultur bidrar till människors möjligheter att känna 
sammanhang, till kunskapsutveckling och till att 
förverkliga drömmar. Här spelar biblioteksverksamheten 
en stor roll jämte de folkbildande resurser som finns på 
Tjörn. Kultur på äldre dagar medverkar till ökad 
livskvalitet ...” 

 Sidan 5–6: Äldrestrategin beskriver att Tjörns kommun 
utifrån fokusområdet digitalisering ska ”använda och 
främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig i 
arbetet med våra äldre /…/ Tjörns kommun ska därför 
säkerställa att våra äldre får stöttning för att hantera olika 
digitala tjänster och verktyg”. I Biblioteksplan 2019–2022 för 
Tjörns kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2018-
12-13, § 200, står att de grupper som inte kan ta sig till 
biblioteket eller har någon form av läsnedsättning ska 
erbjudas särskilt anpassade medier och tjänster.   

 Sidan 6: Delaktighet, inflytande och självständighet kan 
med fördel kopplas till FN:s allmänna förklaring av de 
mänskliga rättigheterna, artikel 27, som anger var och ens rätt 
att ”fritt delta i samhällets kulturella liv” och ”att njuta av 
konst”.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning 
Ett förslag till Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun har 
tagits fram av kommunens folkhälsostrateg i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och 
bolag, regionen och invånare.  

Strategin har remitterats till samtliga nämnder och styrelser, rådet 
för pensionärs- och funktionshinderfrågor samt de politiska 
partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Utkast: Äldrestrategi 2022–2025 
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen: Beslut om remiss av 
Äldrestrategi 2022–2025 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2022-02-03 Dnr 2022/14-730 

Kultur- och fritidsnämnden 

Britta Leander Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndsekreterare 
0732-58 60 31 
britta.leander@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till Äldrestrategi 
2022–2025, men föreslår att den även hänvisar till redan antagna 
styrdokument för Tjörns kommun samt FN:s allmänna förklaring av de 
mänskliga rättigheterna: 

 Sidan 3: Förebyggande och främjande insatser kan kopplas till 
Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 113: ”Kultur bidrar till 
människors möjligheter att känna sammanhang, till 
kunskapsutveckling och till att förverkliga drömmar. Här spelar 
biblioteksverksamheten en stor roll jämte de folkbildande 
resurser som finns på Tjörn. Kultur på äldre dagar medverkar till 
ökad livskvalitet ...” 

 Sidan 5–6: Äldrestrategin beskriver att Tjörns kommun utifrån 
fokusområdet digitalisering ska ”använda och främja de 
möjligheter som digitaliseringen för med sig i arbetet med våra 
äldre /…/ Tjörns kommun ska därför säkerställa att våra äldre får 
stöttning för att hantera olika digitala tjänster och verktyg”. I 
Biblioteksplan 2019–2022 för Tjörns kommun, som antogs av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 200, står att de grupper som 
inte kan ta sig till biblioteket eller har någon form av 
läsnedsättning ska erbjudas särskilt anpassade medier och 
tjänster.   

 Sidan 6: Delaktighet, inflytande och självständighet kan med 
fördel kopplas till FN:s allmänna förklaring av de mänskliga 
rättigheterna, artikel 27, som anger var och ens rätt att ”fritt delta i 
samhällets kulturella liv” och ”att njuta av konst”.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2022-02-03 Dnr 2022/14-730

Sammanfattning 
Ett förslag till Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun har tagits 
fram av kommunens folkhälsostrateg i samverkan med 
socialförvaltningen och i dialog med berörda förvaltningar och bolag, 
regionen och invånare.  

Strategin har remitterats till samtliga nämnder och styrelser, rådet för 
pensionärs- och funktionshinderfrågor samt de politiska partier som 
finns representerade i kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 17 

Bilagor 
Utkast: Äldrestrategi 2022–2025 
Tjänsteutlåtande från folkhälsostrategen: Beslut om remiss av 
Äldrestrategi 2022–2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden erbjuds möjlighet att yttra sig över förslaget 
till Äldrestrategi 2022–2025 för Tjörns kommun. Strategin beskriver 
kommungemensamma mål för framtida prioriteringar inom 
äldreområdet och berör alla Tjörns nämnder och styrelser.  

Bakgrund 
I dagsläget är över en fjärdedel av Tjörns totala antal invånare 65 år och 
äldre. Antalet personer i ålderskategorin 80+ förväntas öka med 30 
procent inom de närmaste fem åren.  

För att möta den demografiska utmaningen krävs långsiktiga 
strategiska beslut som stöttar äldre och skapar jämlika förutsättningar 
för god hälsa och ett gott liv. Vidare krävs effektiv strategisk fördelning 
och användning av kommunens resurser för att säkerställa balansen 
mellan ekonomi och kvalitet. Det behövs även nätverkande och 
samverkan på flera nivåer.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2022-02-03 Dnr 2022/14-730

Kultur- och fritidsperspektivet 
Den föreslagna äldrestrategin är uppdelad på olika fokusområden där 
kultur- och fritidsförvaltningen tydligast berörs av områdena 
Förebyggande och främjande insatser, Digitalisering, e-hälsa och 
välfärdsteknik samt Delaktighet, inflytande och självständighet. 

Förebyggande och främjade hälsa 
Som strategin påtalar finns det många vetenskapliga belägg för att 
insatser från samhället kan ha positiva effekter på hälsan och 
livskvalitén. En utmaning som kommunen brottas med är den 
ofrivilliga ensamheten bland äldre. Den ökar risken för psykiska 
problem, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. I arbetet för att 
motverka den ofrivilliga ensamheten ingår att framkomligheten till 
mötesplatser säkerställs, samt att det erbjuds och tillgängliggörs forum 
för dialog, inflytande, information och lärande.  

Forskning visar också att kulturella aktiviteter som exempelvis musik, 
läsning och dans har stora hälsofrämjande effekter och till exempel 
motverkar demens, ångest, trauma, smärta och stress. Även fysisk 
aktivitet har sådana effekter. Enligt den föreslagna äldrestrategin ska 
kommunen ”arbeta med att erbjuda och tillgängliggöra kulturella 
aktiviteter och möjliggöra för vistelse i, och säkerställa tillgängligheten 
och framkomligheten till, natur- och grönområden”. 

Kommentar: Kulturella aktiviteter kan även kopplas till 
styrdokumentet Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025, 
som antogs av kommunfullmäktige 2014-06-11, KF § 113: ”Kultur 
bidrar till människors möjligheter att känna sammanhang, till 
kunskapsutveckling och till att förverkliga drömmar. Här spelar 
biblioteksverksamheten en stor roll jämte de folkbildande resurser som 
finns på Tjörn. Kultur på äldre dagar medverkar till ökad livskvalitet 
och stärker möjligheterna för Tjörn att profilera sig som en attraktiv 
kommun.” 

Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik 
Utifrån fokusområdet digitalisering ska Tjörns kommun använda och 
främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig i arbetet för 
kommunens äldre. Tjörns kommun ska säkerställa att de äldre får 
stöttning för att hantera olika digitala tjänster och verktyg. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2022-02-03 Dnr 2022/14-730

Kommentar: I Biblioteksplan 2019–2022 för Tjörns kommun, som 
antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 200, står att de grupper 
som inte kan ta sig till biblioteket eller har någon form av 
läsnedsättning ska erbjudas särskilt anpassade medier och tjänster.   

Delaktighet, inflytande och självständighet 
Strategin beskriver att alla äldre ska ges förutsättningar för aktiva liv 
och inflytande över sin vardag. Här nämns särskilt att vård och omsorg 
ska utvecklas och anpassas efter ”morgondagens äldre och 
samhällsutvecklingen i stort”.  

Kommentar: Kultur- och fritidsförvaltningen anser att den har en viktig 
roll i äldres delaktighet, inflytande och självständighet. Förvaltningen 
hänvisar till FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna 
artikel 27, som anger att var och en rätt att ”fritt delta i samhällets 
kulturella liv” och ”att njuta av konst”. Kultur- och fritidsförvaltningen 
ska möjliggöra att alla, oavsett ålder och funktionsvariation, kan ta del 
av olika typer av konstformer och kulturaktiviteter. 

Uppföljning 
Äldrestrategin ska brytas ner till handlingsplaner i de verksamheter 
som arbetar med målgruppen. Den ska också systematiskt följas upp i 
respektive verksamhet. 

Konsekvens 
Då antalet äldre blir allt större och förväntningarna på utbud av 
aktiviteter och upplevelser ökar i takt med det, kommer resursbehovet 
för att kunna nå mål i kommande handlingsplaner oundvikligen också 
att öka. 

Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025 

2022/1 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen i Äldrestrategi 2022-2025 och gör 
inget eget ställningstagande i frågan.  

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 
2022-2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med 
samtliga förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
skicka äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns bostads AB noterar informationen men gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (1)  

 

2022-02-14 Dnr 2022/1-  

Eva Hammar 
Utredare  
0304-601676 
eva.hammar@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   

 

 T
JÖ

R
N

10
00

, v
1.

0,
 2

01
4-

03
-1

0 
   

Remissvar om Äldrestrategi 2022-2025 

Förslag till beslut 
Styrelsen noterar informationen i Äldrestrategi 2022-2025 och gör inget 
eget ställningstagande i frågan.  

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 2022-
2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med samtliga 
förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns bostads AB noterar informationen men gör inget eget 
ställningstagande i frågan.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-27 

Bilagor 
Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Styrelsemöte nr. 1

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Remiss avseende Äldrestrategi 2022–2025 

2022/1 

Beslut 
Styrelsen ställer sig bakom förslag till äldrestrategi men vi önskar 
att näringsriktighet i kosten betonas.  

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 
2022-2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med 
samtliga förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
skicka äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-07 Dnr 2022/1-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Måltids AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Svar på remiss om Äldrestrategi 2022-2025 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit del av Äldrestrategi 2022-2025 
och gör inget eget ställningstagande i frågan.  

 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 2022-
2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med samtliga 
förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns Måltids AB har tagit del av Äldrestrategi 2022-2025 och gör inget 
eget ställningstagande i frågan.  

 

Bilagor 
Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-25 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 

Remiss: Äldrestrategi 2022–2025 

2022/1 

Beslut 
Styrelsen tillstyrker förslag till Äldrestrategi 2022-2025. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 
2022-2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med 
samtliga förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att 
skicka äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Äldrestrategin beskriver våra kommungemensamma mål för 
framtida prioriteringar inom äldreområdet. Strategin berör alla 
Tjörns nämnder och styrelser. Arbetet med äldre faller inom 
ramarna för det sociala hållbarhetsarbetet, men sker i symbios 
med Agenda 2030:s alla hållbarhetsdimensioner. 

Bolagets verksamhet bidrar bland annat till ökade möjligheter att 
bo hemma längre i sin nuvarande ort och även till ökande 
tillgänglighet till mötesplatser och samhällsservice. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27, § 17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Remiss Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-18 Dnr 2022/1-  

 

Janina Liljekvist Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande remiss Äldrestrategi 2022-2025 

Förslag till beslut 
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag till Äldrestrategi 2022-2025. 

Sammanfattning 
Kommunkansliet har under 2021 arbetat fram en Äldrestrategi 2022-
2025 i samverkan med socialförvaltningen samt i dialog med samtliga 
förvaltningar och bolag.  

27 januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka 
äldrestrategin på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Äldrestrategin beskriver våra kommungemensamma mål för framtida 
prioriteringar inom äldreområdet. Strategin berör alla Tjörns nämnder 
och styrelser. Arbetet med äldre faller inom ramarna för det sociala 
hållbarhetsarbetet, men sker i symbios med Agenda 2030:s alla 
hållbarhetsdimensioner. 

Bolagets verksamhet bidrar bland annat till ökade möjligheter att bo 
hemma längre i sin nuvarande ort och även till ökande tillgänglighet till 
mötesplatser och samhällsservice. 

Bilagor 
Remiss Äldrestrategi 2022-2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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From:                                 Gun Alexandersson Malm
Sent:                                  Sun, 13 Mar 2022 19:01:34 +0100
To:                                      Carina Eliasson
Subject:                             Remiss svar äldrestrategi

Liberalerna lämnar följande komplettering gällande äldrestrategi (svar senast 18 mars) 
 
Liberalerna anser strategin är välarbetad men vill göra följande kompletteringar 

1. Att man utvecklar mer delen som handlar om individernas egna förmågor, att bygga även på det 
”friska”. 

2. Att man även tar med fritid och kultur mer i strategin, Kultur och fritid bidrar till människors 
möjligheter att känna sammanhang och delaktighet. Biblioteken har en viktig roll att fylla för 
denna grupp. 

3. Att denna grupp för stöd och hjälp att ta till sig den ökande digitaliseringen som sker i samhället 
 
 
Gun Alexandersson Malm 
Liberalerna Tjörn 
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Remissvar Socialdemokraterna Tjörn 

Äldrestrategi för Tjörns kommun 2022-2025 (2016/192) 

Inledning; 

I de flesta strategidokument staplas vackra ord på varandra. Ibland får man 
intrycket att inget har gjorts innan det nya strategidokumentet skrives och ska 
antas. Så är det naturligtvis inte. Stora ambitioner har formulerats tidigare och 
mycket av värde görs redan. Däremot blir det en svaghet i strategidokument att 
de positiva värden som uttrycks klingar tomt då knappast något uttrycker hur 
målsättningarna ska förverkligas. De ska komma fram i handlingsprogram. 

Det är en avgörande svaghet och gör att ett strategidokument oftast blir en s.k. 
hyllvärmare. Nu har denna ”hyllvärmarpolitik” anammats av partier som säger 
att vi beslutar om ”vad” (strategidokumentet) och bryr oss inte om ”hur” 
(handlingsprogrammet). Detta gör ett strategidokument ännu mer innehållslöst 
och oanvändbart i praktisk politik där det vackra orden ska omsättas med 
ekonomiska beslut och handfasta politiska prioriteringar. Därför hade det varit 
av värde, och givet dokumentet en större legitimitet, om det också innehållit 
mer konkreta genomförandeplaner. Speciellt då programtiden bara är 3 år 
2022-2025. 

Så till dokumentet. 

 

Förordet:  

I förordet får man intrycket om att en växande andel äldre bara är en 
belastning, eller som det beskrivs en ”utmaning”.  Efter andra stycket i förordet 
vill vi få in följande mening;  

Utmaningen kan också vara en tillgång. Många friska och aktiva äldre kan vara 
en tillgång till en kommun som ger de äldre tillfällen att deltaga. Tillgång till 
moderna mötesplatser, frivilligarbeten, volontärverksamhet, uppmuntran till 
kulturaktiviteter m.m.  Att personer som är 65+ bär upp ledarpositioner i 
föreningslivet är också en tillgång, en demokratisk sådan. Med detta synsätt 
kan ”utmaning” bli en ”tillgång”.   

I Tjörns kommuns övergripande mål med äldrearbetet föreslår vi att i sista 
raden lägger vi till ordet ”trygghet”   

,,,värdigt liv, samt känna trygghet och välbefinnande. 
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2. Fokusområden 

Vi håller med om formuleringar som för att förverkliga något i 
strategidokumentet måste kommunen ”behålla och attrahera kompetent 
personal,” Därför är det en brist att inte personalpolitiken har ett eget 
fokusområde, alternativt hur det fem fokusområden ska ta sig an utmaningen 
att få tillgång till kompentent personal. Olika fokusområden, olika 
omsorgsbehov kräver olika kompetens. Ett eget fristående dokument gör 
sambandet tunnare och lösligare bundet till äldrestrategin. 

2.1 Boende och boendemiljö  

Första stycket sid. 3 vill vi tillägga: Därför behövs ett 
bostadsförsörjningsprogram för olika behov av boenden hos äldre. 

Andra stycket sid 3 vill vi tillägga; I dialog med de boende, anhöriga och 
personal planera för en attraktiv boendemiljö även på befintliga boenden. 

2.2 Förebyggande och främjande insatser. 

Avslutande mening på kapitlet: Kommunen behöver tillsammans med ideella 
insatser bedriva en aktiv, strukturerad uppsökande verksamhet.   

2,3 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik. 

I formuleringen sist i stycket beskriver kommunen själv sitt tillkortakommande 
att göra något åt den digitala klyftan som uppstått mellan yngre och äldre när 
man skriver: Tjörns kommun ska därför säkerställa att våra äldre får stöttning 
för att hantera digitala tjänster och verktyg. 

Vi menar att denna digitala utveckling pågått under ett antal år. Hur ska äldre 
stöttas nu? Har inget gjorts tidigare? Eller…? Därför menar vi att formuleringen 
och ambitionen är bra, men förlorade år visar på tomheten i dokument utan 
handling. 

Slutord: 

Dokumentet uttrycker många goda viljor och som sådana ambitiösa och 
vällovliga. Författarna har inte haft uppdraget att formulera det minsta av hur 
alla dessa önskemål ska genomföras annat än en vag skrivning om att dessa 
skall komma fram i senare framtagna handlingsplaner. Innan dessa blir antagna 
kanske det är dags att ta fram en ny äldrestrategi 2025-2028? 
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Skärhamn den 23 mars 2022 

 

 

Remiss till samtliga nämnder och bolag avseende Äldre strategi 2022–2025 

 

 

Moderaterna ställer sig positiv till den presenterade äldre strategin och har inga invändningar mot 
den som presenterats. 

Vi vill betona vikten av de fem focus områden vilka vi ställer oss fullt bakom. 

Boende och boendemiljö. 

Förebyggande och främjande insatser.  

Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik.  

Delaktighet, inflytande och självständighet. 

Samordning och samverkan. 
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Remissvar Äldrestrategi 2022-2025 
Från Synskadades Riksförbund 

 

2.1 Boende 
Det är viktigt att boendet är väl anpassat för äldre med olika funktionsnedsättningar. 
Ett seniorboende som exempelvis är anpassad för personer med synnedsättning ger mer 
självständighet och minskat antal andra insatser. 

 
2.2 Förebyggande insatser för äldre med syn och/eller hörselnedsättning minskar fallolyckor och ökar 
självständigheten. 
Det ökar också delaktigheten i samhället. 
Detta extra stöd till personer med syn och/eller hörselnedsättning blir i längden en ekonomisk 
besparing. Mindre antal hemtjänsttimmar behövs och behovet av särskilt boende minskar. 
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Synpunkter 

Äldrestrategi för Tjörns kommun 

Inledning; 

I de flesta strategidokument staplas vackra ord på varandra. Ibland får man 
intrycket att inget har gjorts innan det nya strategidokumentet skrives och ska 
antas. Så är det naturligtvis inte. Stora ambitioner har formulerats tidigare och 
mycket av värde görs redan. Däremot blir det en svaghet i strategidokument att 
de positiva värden som uttrycks klingar tomt då knappast något uttrycker hur 
målsättningarna ska förverkligas. De ska komma fram i handlingsprogram. 

Det är en avgörande svaghet och gör att ett strategidokument oftast blir en s.k. 
hyllvärmare. Nu har denna ”hyllvärmarpolitik” anammats av partier som säger 
att vi beslutar om ”vad” (strategidokumentet) och bryr oss inte om ”hur” 
(handlingsprogrammet). Detta gör ett strategidokument ännu mer innehållslöst 
och oanvändbart i praktisk politik där det vackra orden ska omsättas med 
ekonomiska beslut och handfasta politiska prioriteringar. Därför hade det varit 
av värde, och givet dokumentet en större legitimitet, om det också innehållit 
mer konkreta genomförandeplaner. Speciellt då programtiden bara är 3 år 
2022-2025. 

Så till dokumentet. 

 

Förordet:  

I förordet får man intrycket om att en växande andel äldre bara är en 
belastning, eller som det beskrivs en ”utmaning”.  Efter andra stycket i förordet 
vill vi få in följande mening;  

Utmaningen kan också vara en tillgång. Många friska och aktiva äldre kan vara 
en tillgång till en kommun som ger de äldre tillfällen att deltaga. Tillgång till 
moderna mötesplatser, frivilligarbeten, volontärverksamhet, uppmuntran till 
kulturaktiviteter m.m.  Att personer som är 65+ bär upp ledarpositioner i 
föreningslivet är också en tillgång, en demokratisk sådan. Med detta synsätt 
kan ”utmaning” bli en ”tillgång”.   

I Tjörns kommuns övergripande mål med äldrearbetet föreslår vi att i sista 
raden lägger vi till ordet ”trygghet”   

,,,värdigt liv, samt känna trygghet och välbefinnande. 
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2. Fokusområden 

Vi håller med om formuleringar som för att förverkliga något i 
strategidokumentet måste kommunen ”behålla och attrahera kompetent 
personal,” Därför är det en brist att inte personalpolitiken har ett eget 
fokusområde, alternativt hur det fem fokusområden ska ta sig an utmaningen 
att få tillgång till kompentent personal. Olika fokusområden, olika 
omsorgsbehov kräver olika kompetens. Ett eget fristående dokument gör 
sambandet tunnare och lösligare bundet till äldrestrategin. 

2.1 Boende och boendemiljö  

Första stycket sid. 3 vill vi tillägga: Därför behövs ett 
bostadsförsörjningsprogram för olika behov av boenden hos äldre. 

Andra stycket sid 3 vill vi tillägga; I dialog med de boende, anhöriga och 
personal planera för en attraktiv boendemiljö även på befintliga boenden. 

2.2 Förebyggande och främjande insatser. 

Avslutande mening på kapitlet: Kommunen behöver tillsammans med ideella 
insatser bedriva en aktiv, strukturerad uppsökande verksamhet.   

2,3 Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik. 

I formuleringen sist i stycket beskriver kommunen själv sitt tillkortakommande 
att göra något åt den digitala klyftan som uppstått mellan yngre och äldre när 
man skriver: Tjörns kommun ska därför säkerställa att våra äldre får stöttning 
för att hantera digitala tjänster och verktyg. 

Vi menar att denna digitala utveckling pågått under ett antal år. Hur ska äldre 
stöttas nu? Har inget gjorts tidigare? Eller…? Därför menar vi att formuleringen 
och ambitionen är bra, men förlorade år visar på tomheten i dokument utan 
handling. 

Slutord: 

Dokumentet uttrycker många goda viljor och som sådana ambitiösa och 
vällovliga. Författarna har inte haft uppdraget att formulera det minsta av hur 
alla dessa önskemål ska genomföras annat än en vag skrivning om att dessa 
skall komma fram i senare framtagna handlingsplaner. Innan dessa blir antagna 
kanske det är dags att ta fram en ny äldrestrategi 2025-2028? 

                                                Akademi de Tjörn
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25 

Svar på motion från Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Bert-Inge Nordberg (S) om 
framtagande av ny äldreplan 

2020/90 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. En ny äldrestrategi ska tas fram under 2021. 
2. Kommunstyrelsen blir den instans som äger frågan. 
3. Arbetet med denna strategi sker i harmoni med andra 

kommunens centrala strategier och policies. 
 
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 
Socialdemokraterna har lämnat in motion ang framtagande av en 
ny äldreplan för Tjörns kommun då det inte finns någon aktuell 
sådan. 

Då det redan finns ett politiskt beslutat uppdrag att arbeta fram en 
äldrestrategi och detta arbete är planerat att återupptas under 2021 
så anses motionen besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2020-10-29, § 222 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-15, § 209 
Kommunfullmäktige 2020-05-14, § 86 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-29 
Motion 2020-03-12 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Maud Hultberg (S), Bo Bertelsen (M), Magne 
Hallberg (KD), Thomas Collberg (V), Benita Nilsson (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 

Björn Möller (-) fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen med revidering av årtal för genomförande från 2020 till 2021. 

Martin Johansen (L) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla Björn Möllers (-) fd (M) förslag med 
tillägg att arbetet med denna strategi sker i harmoni med andra 
kommunens centrala strategier och policies. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige enats om att besluta i 
enlighet med Martin Johansens (L) och Tanja Siladji Dahnes (MP) 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91 

Antagande av Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 
till Idrottspolitisk strategi 2021–2031. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt 
program 2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. 
Programmet har reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk 
strategi för perioden 2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska 
vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss 
hos övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. 
Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder och styrelser 
ställer sig bakom förslaget på strategi. Av föreningarna var det 
endast IFK Valla som yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och 
förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka 
den till kommunstyrelsen för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid sammanträde 
2021-01-27 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg. Nämnden 
har i sitt beslut konstaterat att med hänvisning till Riktlinjen för 
styrdokument anser man att de ändringar och tillägg som föreslås inte 
hör hemma i en strategi. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 72 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 3 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Återremitterat ärende: Antagande av Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Idrottspolitisk strategi 
2021–2031. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt 
program 2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. 
Programmet har reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk 
strategi för perioden 2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska 
vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss 
hos övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. 
Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder och styrelser 
ställer sig bakom förslaget på strategi. Av föreningarna var det 
endast IFK Valla som yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och 
förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka 
den till kommunstyrelsen för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid sammanträde 
2021-01-27 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från Rosalie 
Sanyang (S). Nämnden har i sitt beslut konstaterat att med hänvisning 
till Riktlinjen för styrdokument anser man att de ändringar och tillägg 
som Rosalie Sanyang (S) föreslår inte hör hemma i en strategi. 
Nämnden skickar därför tillbaka Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
att antas av kommunfullmäktige utan korrigeringar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 3 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 

 2022-04-12 Dnr 2021/205-001 

Kommunstyrelsen 

Magdalena Romanov Kommunstyrelsen 
Folkhälsostrateg 
0304-60 10 18 
magdalena.romanov@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Återremitterat ärende, antagande av 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Idrottspolitisk strategi 
2021–2031. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt program 
2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. Programmet har 
reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk strategi för perioden 
2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska vara ett styrande 
dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande 
dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss hos 
övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. Remissvaren har 
inkommit och samtliga nämnder och styrelser ställer sig bakom 
förslaget på strategi. Av föreningarna var det endast IFK Valla som 
yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka den till 
kommunstyrelsen för att slutligen antas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter vid sammanträde 
2021-01-27 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från Rosalie 
Sanyang (S). Nämnden har i sitt beslut konstaterat att med hänvisning 
till Riktlinjen för styrdokument anser man att de ändringar och tillägg 
som Rosalie Sanyang (S) föreslår inte hör hemma i en strategi. 
Nämnden skickar därför tillbaka Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
att antas av kommunfullmäktige utan korrigeringar. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (5) 

 2022-04-12 Dnr 2021/205-001

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-17, § 3 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser. 

Ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt program 
2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020.  

I samband med revideringen föreslogs den att gå från ett 
idrottspolitiskt program till en idrottspolitisk strategi. Strategin, som 
ska antas av kommunfullmäktige, ska vara ett styrande dokument för 
kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande dokument för övriga 
nämnder gällande idrottsfrågor.  

Anledningen till att det tidigare programmet blir en strategi är 
kommunens nyligen fastställda riktlinjer för styrdokument, enligt 
beslut av kommunstyrelsen 2021-01-14, § 10.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (5) 

 2022-04-12 Dnr 2021/205-001

Idrottspolitisk strategi 
Tjörns idrottspolitiska strategi pekar ut riktningen för idrottspolitiken 
2021 - 2031. Den ska fungera som en plattform för beslut, samverkan 
och inspiration inom den hela kommunala organisationen både 
politiskt och förvaltningsövergripande.  

Den idrottspolitiska visionen är en bredd av idrotter, både på tränings- 
och elitnivå med fokus på barn och unga och med möjlighet för fysisk 
aktivitet för alla genom hela livet, och det långsiktiga målet för idrotten 
är att idrotten ska: 

 vara tidsenligt flexibel och könsneutral 

 vara anpassad för utövare med funktionsvariation 

 vara ekonomiskt drifteffektiv 

 ha låg miljöpåverkan 

 

Strategin tar utgångspunkt i fyra delar: 

 hållbarhet - miljöhänsyn och idrottsmiljöer 

 god hälsa - fysisk aktivitet hela livet och idrott tillgänglig för alla 

 dialog - delaktighet och samverkan och föreningslivets röst 

 föreningsstöd - föreningsbidrag och service och stöd 

 

Synpunkter från nämnder och styrelser, samt föreningslivet 
Samtliga nämnder och styrelser i Tjörns kommun, med undantag för 
kultur- och fritidsnämnden, samt föreningslivet har ombetts att komma 
in med remissvar på den föreslagna strategin. Samtliga nämnder och 
styrelser ställer sig bakom strategin.  

Av föreningarna var det endast IFK Valla som yttrade sig och 
föreningen ställer sig positivt till att kommunen arbetat fram en ny 
strategi för idrottslivet på Tjörn och lyfte fram några synpunkter och 
kommentarer. Föreningen önskade att stycket kring anläggningar och 
drift kompletteras för en mer korrekt beskrivning av ägarförhållandena, 
samt lyfter att det hade varit önskvärt att kommunen även tillhandahöll 
personellt driftstöd. Föreningen hade också en kommentar gällande 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) 

 2022-04-12 Dnr 2021/205-001

betydelsen av tillgängliga idrottsplatser och att en cykelbana från 
närliggande bebyggelse i t.ex. Myggenäs och Höviksnäs är den enskilda 
åtgärd som skulle ha störst betydelse för tillgängligheten till deras 
anläggning. Föreningen betonade också vikten av att åtgärda bristen på 
fullstora inomhushallar som idag är ett stort problem. 

Synpunkterna har beaktats och följande förtydligande har gjorts i texten 
med anledning av IFK Vallas remissvar: 

 

 

 

2.4.1 Anläggningar och drift 

”Till skillnad från riket överlag ägs och drivs Tjörns lokaler och 
anläggningar för föreningsverksamhet till stor del av föreningar eller 
ideella stiftelser.” 

3.1 Idrott året runt 
”Ytterligare en aspekt är vikten av att ta sig på ett säkert sätt till och 
från anläggningarna, bland annat i form av säkra gång- och 
cykelbanor”.  

Övriga synpunkter 

I strategin beskrivs övergripande vilka olika stöd Tjörns kommun 
erbjuder. Stöd i form av personella resurser för att sköta specifik 
anläggning är en fråga av operativ karaktär och finns därför inte 
utförligt eller separat beskrivet i strategin, vars syfte är att peka ut 
riktningen för idrottspolitiken 2021–2031. 

Gällande synpunkten om hallbrist synliggörs detta genom 
beskrivningen att endast ett fåtal anläggningar ägs och drivs av Tjörns 
kommun. 

Konsekvens 
Utifrån strategin tas treåriga idrottsplaner fram av kultur- och 
fritidsförvaltningen och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Dessa 
planer är mer konkreta i sin karaktär och beskriver vad som ska göras 
under respektive period. Idrottsplanerna bryts sedan ner årsvis i 
verksamhetsplaner som kopplas till aktuell budget.  
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1 Idrottspolitisk strategi 
Tjörns kommuns vision 
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. 

Enligt visionen krävs det strategiska insatser inom ”… infrastruktur och 
kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social 
gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och 
god tillgänglighet”. 

Visionen anger att ”kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett 
företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt 
näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt”. 

Det budgetdokument som varje år antas av kommunfullmäktige utgår 
från Tjörns kommuns vision.  

Den idrottspolitiska strategin utgår från Tjörns kommuns vision och 
harmoniserar även med Agenda 2030 och FN:s barnkonvention.  

1.1 Tjörns idrottspolitiska vision och långsiktiga 
mål  

Vision 
En bredd av idrotter, både på tränings- och elitnivå, med fokus på barn 
och unga och med möjlighet för fysisk aktivitet för alla genom hela livet.  

Långsiktigt mål 
Det långsiktiga målet för idrotten är att idrotten ska 

• vara tidsenligt flexibel och könsneutral 
• vara anpassad för utövare med funktionsvariation 
• vara ekonomiskt drifteffektiv 
• ha låg miljöpåverkan. 

1.2 Ett brett perspektiv på idrott 
Den svenska idrottsrörelsen bygger på Europeiska unionens (EU) 
idrottsperspektiv.  

I perspektivet belyses samverkan för att främja idrottsfrågor samt att 
beakta idrottens specifika karaktär och dess strukturer – som bygger på 
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frivilliga insatser – samt deras sociala och pedagogiska funktion. Detta 
ska göras genom att 

• främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar och samarbetet 
mellan organisationer och myndigheter med ansvar för idrott 

• skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när 
det gäller de yngsta utövarna är också viktiga frågor inom EU.  

Riksidrottsförbundets värdegrund 
Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra principer och är vägledande 
för all den verksamhet som bedrivs inom ramen för 
Riksidrottsförbundets (RF) medlemsförbund och deras föreningar.  

Värdegrunden består av: 

• Glädje och Gemenskap – Idrottsrörelsen vill bedriva och utveckla 
all verksamhet så att deltagare kan ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet. 

• Demokrati och delaktighet – Alla medlemmars röst har lika värde. 
Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin 
verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och 
oavsett bakgrund.  

• Allas rätt att vara med – Alla som vill får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. Det gäller oavsett kön, könsidentitet och uttryck, 
etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. 

• Rent spel – En förutsättning för att tävla på lika villkor är att rent 
spel och ärlighet genomsyrar idrotten och att respekt för 
medtävlande och gemensamma regler är av yttersta vikt. Arbetet 
innebär också att motverka dopning, matchfixing, osund ekonomi 
och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar 
och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

1.3 Strategisk samverkan mellan kommunen och 
föreningslivet 

Tjörns kommun idrottspolitiska strategi är en del av kommunens 
övergripande arbete med att Tjörn ska vara en bra plats att leva och bo 
på.  

Strategin ska vara vägledande i kommunikationen med regionala och 
nationella nätverk.  

1.4 En strategi för idrott på Tjörn 
Tjörns idrottspolitiska strategi pekar ut riktningen för idrottspolitiken 
2021–2031. Den ska fungera som en plattform för beslut, samverkan och 
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Vision

Mål

Idrottspolitisk 
strategi

Idrottsplan

Verksamhetsplan

inspiration inom hela den kommunala organisationen, både politiskt 
och förvaltningsövergripande.  

Utifrån strategin tas treåriga idrottsplaner fram av kultur- och 
fritidsförvaltningen och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Dessa 
planer är mer konkreta i sin karaktär och beskriver vad som ska göras 
under respektive period. Idrottsplanerna bryts sedan ner årsvis i 
verksamhetsplaner som kopplas till aktuell budget.  

Liksom den kulturpolitiska strategins påverkan på exempelvis 
kulturmiljöprogram, biblioteksplan, barn- och ungdomskulturplan och 
handlingsplan för friluftslivet kan även den idrottspolitiska strategin ha 
viss påverkan på ovanstående planer. 

Tjörns kommuns idrottspolitiska stege 
 

 

Vad strävar vi mot? 

  
Vad ska uppnås? 

 
Hur ska det uppnås? 

 
Vad ska göras? 

 

Vad ska göras?  

 

 

Det här arbetssättet ger möjlighet att formulera strategiska 
insatsområden och metoder som seden utvecklas till konkreta insatser 
över tid på ett och flera år.  
  

10 år

10 år

3 år

1 år
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2 Idrottens utgångspunkter 

Utifrån Tjörns kommuns tre strategiska områden har fyra 
utgångspunkter för idrotten identifierats: 

 

De fyra utgångspunkterna innehåller följande delar: 

 

Nedan beskrivs delarna var för sig.  
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2.1 Hållbarhet 
Vi bygger en hållbar kommun med hållbar samhällsutveckling.  
Miljö- och hållbarhetsarbetet skär genom kommunens samtliga 
verksamheter och kräver därför samverkan och att alla bidrar. 

2.1.1 Miljöhänsyn 
Idrotten når många deltagare och en hög miljömedvetenhet är 
nödvändig i allt ifrån lokalutnyttjande, evenemang, transporter till 
caféverksamhet med mera.  

Idrottsanläggningar är ofta energikrävande, vilket gör att miljöhänsyn 
ska tas vid planering, ny- och ombyggnation samt drift. 

2.1.2 Idrottsmiljöer 
Endast ett fåtal anläggningar ägs och drivs av kommunen. De lokaler 
som Tjörns kommun har till sitt förfogande ska användas på ett 
kostnads- och yteffektivt sätt.  

Flera av föreningarnas idrottsanläggningar har byggts under 1970- och 
1980-talet, och är idag omoderna, hårt slitna och ofta även långt ifrån 
driftseffektiva.  

Såväl befintliga som framtida idrottsanläggningar ska tillgängliggöras 
och utformas för att skapa gränsöverskridande möten och optimera 
användandet. 

Nyinvesteringar och upprustningar av lokaler och anläggningar bör ske 
på ett kreativt sätt, i samverkan med idrotten och andra verksamheter, 
för att skapa multifunktionella, attraktiva mötesplatser. Perspektivet bör 
också vidgas, där idrottslivet i tidigt skede involveras i projekt rörande 
till exempel utemiljö i bostadsområden eller utformning av skolgårdar. 

I regelverket för föreningsbidrag för fritidsföreningar framgår att 
föreningen ska uppmuntras till så låg miljöpåverkan som möjligt.  

2.2 God hälsa 
Vi skapar livskvalité och välfärd för alla – där Tjörns kommun skapar 
jämlika förutsättningar att leva ett gott liv med en god hälsa.  

2.2.1 Fysisk aktivitet hela livet 
Att skapa möjligheter för alla att röra på sig inomhus och utomhus är av 
stor vikt för medborgarnas välbefinnande. 

Idrottsrörelsen har en viktig roll i att utveckla verksamheten så att barn, 
unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i en förening hela livet. Många 
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slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver 
nytänkande för att kunna brytas.  

Framtidens idrott ska inspireras av förändringarna som sker i samhället 
och där möjligheter till att idrotta på fler olika sätt finns. Behovet av 
idrott, motion och rörelse genom hela livet är genomgående. 

Spontanidrott är fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten 
och utan officiell organisatör. Det kan utövas enskilt eller i grupp och 
vara alltifrån en joggingtur till en fotbollsmatch med kompisgänget. 

I kriterierna för föreningsbidrag framgår att föreningen ska 

• ha en uttalad friskvårdstanke i sin verksamhet. 

2.2.2 Idrott tillgänglig för alla 
Tjörns kommun ska vara möjligheternas ö för alla och det är därför 
angeläget att intersektionalitetsperspektivet integreras i 
idrottsutövandet. Intersektionalitet är en fråga om demokrati, resurser 
och intresse. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt 
och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön, 
genus, sexualitet, ålder, klass, funktionalitet och etnicitet.  

Intersektionalitet innebär att alla människor ges samma förutsättningar 
inom samtliga idrotter och att nyttjande av anläggningar och 
ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Tillgång och närheten 
till anläggningar och idrottsmiljöer är av central betydelse där intersek-
tionalitetsperspektivet alltid ska beaktas.  

Såväl befintliga som framtida idrottsanläggningar ska tillgängliggöras 
och utformas för att skapa gränsöverskridande möten och optimera 
användandet.  

I kriterierna för föreningsbidrag framgår att föreningen ska 

• erbjuda en verksamhet som är könsneutral och där skillnad inte görs 
utifrån etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, 
funktionsvariation eller sjukdom 

• erbjuda en verksamhet som i största möjliga mån är anpassad för 
utövare med funktionsvariationer 

• erbjuda en verksamhet fri från diskriminering. 

2.3 Dialog 
Vi skapar livskvalité och välfärd för alla genom att aktivt arbeta med 
dialog. I dialogen ges invånare, föreningsliv, företag och besökare goda 
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möjligheter till delaktighet och påverkan vad gäller idrott och fysisk 
aktivitet.  

Alla – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder – ska ha samma möjligheter att ta del av och 
vara delaktiga i idrotten på Tjörn.  

2.3.1 Delaktighet 
En nära dialog förs med föreningarna för att säkerställa en demokratisk 
och hållbar verksamhet i en sund och hållbar miljö inom föreningen.  

En öppen dialog med idrottsföreningarna, där Tjörns kommun bidrar 
och hjälper föreningarna att utnyttja kraften i sina olika förutsättningar 
och möjligheter, genomsyrar dialogen. 

2.3.2 Föreningslivets röst 
I kommunala utvecklingsprojekt är det av största vikt att 
idrottsföreningar ges möjlighet att delta och påverka i ett tidigt skede. 
Det kan handla om utveckling av föreningsbidrag lika väl som 
utveckling av skolgårdar, eller att vara en del i Tjörns 
samhällsplanering. Detta kräver ett nära samarbete mellan de 
kommunala förvaltningarna, de kommunala bolagen och föreningslivet. 

2.3.3 Idrottsevenemang, elitidrott och idrottsturism 
Tjörns kommun ska vara en självklar plats där olika idrottsliga 
upplevelser anordnas och eftersträva värdskap för fler evenemang som 
är till gagn för det lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. 

Elitidrotten, idrottsturismen och idrottsliga framgångar lägger 
tillsammans med en bred barn- och ungdomsverksamhet grunden för en 
växande idrottsrörelse.  

Tjörns kommun vill lyfta fram personer och föreningar som når 
idrottsliga framgångar och som motiverar andra att också satsa på sin 
idrott. 

2.4 Föreningsstöd 
Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart genom ett 
tidsenligt, kommunalt föreningsstöd där förutsättningar skapas för att 
idrottsföreningar ska klara sitt uppdrag såväl praktiskt som ekonomiskt. 

Tjörns kommun i samverkan med riksidrottsförbundet och RF-SISU 
(idrottens studie- och utbildningsorganisation) bidrar, stärker och 
utvecklar Tjörns idrottsföreningar och dess ledare.  
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2.4.1 Föreningsbidrag 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar föreningsbidrag utifrån 
Sandviksmodellen, där mötet och dialogen med föreningarna är 
centrala. 

För att föreningen ska kunna få föreningsbidrag ställs villkor på den 
verksamhet som föreningen bedriver och dessa beskrivs i det regelverk 
som är framtaget för bidrag för fritidsföreningar i Tjörns kommun. 
Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. 

Ledare 
Tjörns föreningsliv och idrotten blomstrar tack vare det ideella 
engagemanget hos alla ledare som finns i föreningarna. Ledarna bidrar 
till att skapa en god miljö för många barn och unga genom uppväxtåren. 
De bidrar också till en förbättrad folkhälsa och ett mer sammanhållet 
och inkluderande Tjörn. 

Ett långsiktigt riktat ledarstöd för utveckling av ledare gör att Tjörns 
kommun kan fortsätta att behålla det omfattande föreningsliv som finns 
i kommunen.  

Anläggningar och drift 
För att dessa även i framtiden ska vilja och orka driva sina anläggningar 
behöver de få ett aktivt stöd från kommunen, såväl konsultativt som 
ekonomisk.  

Säker och trygg förening 
Säker och trygg förening är en kvalitetsmärkning för att skapa en 
skadefri, säker, trygg och inkluderande tillvaro för besökare, deltagare 
och medlemmar, där kvalitetsmärkning (certifiering) och 
föreningsbidrag löper parallellt.  

2.4.2 Service och stöd 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning av delar av 
kommunens lokaler såsom ishallen, idrottshallar/-salar, skolsalar och 
samlingslokaler för fritidsaktiviteter. Uthyrningen avser främst tider på 
eftermiddagar, kvällar och helger.  

Digitalisering 
Det ska vara enkelt att använda de tjänster och den service som kultur- 
och fritidsförvaltningen erbjuder. Digitaliseringen ska användas som ett 
sätt att skapa större kundnytta för föreningslivet, invånare och besökare. 
Det kan handla om allt ifrån kartfunktioner, digitala låssystem till 
bidragssystem. 
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Samordning för föreningslivet 
Tjörns kommun tillhandahåller också föreningsstöd i form av 
personalresurser. Det handlar om löpande föreningsarbete, utveckling 
av konceptet Säker och trygg förening, bokningar och hjälp till 
föreningarna vid bidragsansökningar. 

Dessutom finns det möjlighet för föreningarna att låna in konsultation 
för strategiska frågor som exempelvis anläggningsfrågor, om- och 
tillbyggnad och ekonomi- och personalfrågor. 
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3 Låt idrotten ta plats 

Att använda ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart ska 
harmonisera med att idrotten på Tjörn utvecklas i en positiv riktning. 

3.1 Idrott året runt 
Det är av vikt att säkerställa att idrott och motion går att bedriva i Tjörns 
kommun året om. 

Forskning visar ett starkt samband mellan tillgång till 
idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 
Sambandet gäller även för vuxna. Ju fler anläggningar och aktivitetsytor 
i närområdet, desto mer fysisk rörelse hos invånarna.  

Ytterligare en aspekt är vikten av att ta sig på ett säkert sätt till och från 
anläggningarna, bland annat i form av säkra gång- och cykelbanor.  

En idrottsanläggning kan också vara ett anlagt eller anvisat område för 
någon form av tävlingsidrott, spontanidrott eller motion oavsett 
ägandeförhållande. Det innebär att förutom byggnader är också 
tillgängliga skogsområden, berg, sjöar, vattendrag och andra 
naturområden en form av idrottsanläggningar som bidrar till att 
säkerställa idrottsmöjligheter året runt på Tjörn.   

Tillgängligheten kan handla om allt från tillfartsvägar, gång- och 
cykelbanor, parkeringsplatser, belysning, skyltning och underlag.  

3.2 Idrott för barn och unga 
Idrottsrörelsens ambition och vilja är att så många som möjligt ska 
kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet 
som möjligt. Alla barn har rätt till lek och fritid och att delta i 
föreningsliv enligt FN:s barnkonvention som 2020 också blev svensk lag.  

All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå 
ifrån Barnkonventionen. Det innebär att idrottsföreningar vars 
verksamhet som utgår ifrån barnens intressen och behov ligger i fokus. 
Lek, glädje och lust att röra sig ska komma i första hand.  

En allsidig träning ska också främjas, där barn uppmuntras att hålla på 
med flera idrotter, vilket minskar skaderisk och ökar motivation till att 
träna.  

Tävlingsverksamhet ska utformas på ett sådant sätt att såväl flickor som 
pojkar upplever en långsiktig idrottslig utveckling.  
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3.3 Låt idrotten kosta 
Forskning visar att ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar 
och fysiska aktivitetsmiljöer gör att vi rör oss mer – och därmed blir 
friskare. Vanliga upplevda hinder för att använda idrottsanläggningar 
och andra fysiska aktivitetsmiljöer utgörs av brist på information, dålig 
tillgänglighet, upplevd otrygghet, undermålig skötsel och dåligt skick.  

På Tjörns ägs och drivs många anläggningar av föreningslivet. 
Föreningarna behöver få stöd och hjälp för att hålla anläggningarna 
funktionella, tillgängliga och säkra även i framtiden.  

Ett långsiktigt arbete för att utveckla kommunala idrottsanläggningar 
och föreningsdrivna anläggningar måste få kosta. Detta för att skapa 
tidsenliga och attraktiva anläggningar på Tjörn.   

Befolkningsprognosen för kommunen visar på en befolkningsökning. 
Det kommer att innebära ett ökat behov av idrottsanläggningar av olika 
slag.  
  

250



 

Sida 12 (13) 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

4 Styrdokument 

4.1 Nationella styr-, plan- och måldokument 
Vid framtagande av den idrottspolitiska strategin har hänsyn tagits till 
följande internationella och nationella styrdokument: 

• Agenda 2030 och globala målen 
• Europarlamentet - Kultur, utbildning och idrott 
• Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen) 
• Riksidrottsförbundets stadgar 

4.2 Kommunala styrdokument och handlingsplaner  
Vid framtagande av den idrottspolitiska strategin har hänsyn tagits till 
följande av Tjörns kommuns styrdokument och handlingsplaner: 

• Budget 2021 
• Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun 2014–2025 
• Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019–2026 
• Handlingsplan för friluftslivet 2017–2021 
• Barn- och ungdomsplan 2013–2023 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm  
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Sammanställning remissvar: Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 

Remissvar från andra myndigheter 
Instans Yttrande 
Barn- och 
utbildningsnämnden 
2021-09-23, § 103 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031. 

Socialnämnden 
2021-10-27, § 205 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till idrottspolitisk 
strategi för Tjörns kommun. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 
2021-10-20, § 309 

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot 
remissversionen av Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
Tjörns kommun. 

Tjörns Hamnar AB 
2021-10-15, § 47 

Styrelsen beslutar att Tjörns Hamnar AB har inget att erinra 
avseende den idrottspolitiska strategin 2021–2031. 

Tjörns Bostads AB 
2021-10-12, § 54 

Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitiska 
strategin och gör inget eget ställningstagande i frågan. 

Tjörns Måltids AB 
2021-10-13, § 38 

Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitiska 
strategin och gör inget eget ställningstagande i frågan. 

Kommentar  
Inga åtgärder görs i dokumentet. 

Övriga remissvar 
Instans Yttrande 
IFK Valla IFK Valla och Vallastiftelsen ser positivt på att kommunen 

arbetat fram en ny strategi för idrottslivet på Tjörn och 
tackar för möjligheten att ta del av remissversionen.  
 
IFK Valla vill framföra följande synpunkter och 
kommentarer:  
Punkt 3.4.1 Anläggningar och drift  
Vi önskar att första stycket kompletteras för en mer korrekt 
beskrivning av ägarförhållandena: …till stor del av 
föreningar eller stiftelser knutna till föreningarna. Angående 
stödet till föreningarna (andra stycket) hade det också varit 
önskvärt att kommunen även tillhandahöll personellt 
driftstöd, t.ex. löpande gräsklippning/trimning av 
anläggningar och snöskottning. Att få till detta är en stor 
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utmaning för föreningar som Valla som inte har någon egen 
anställd personal.  
 
Tillgänglighet 
Betydelsen av tillgängliga idrottsplatser nämns på flera 
platser i dokumentet. För Vallas del är en cykelbana från 
närliggande bebyggelse i t ex Myggenäs och Höviksnäs 
den enskilda åtgärd som skulle ha störst betydelse för 
tillgängligheten till vår anläggning. Det skulle också vara en 
stor vinst ur miljösynpunkt.  
 
Hallbrist  
Föreningen vill också betona vikten av att åtgärda bristen 
på fullstora inomhushallar som idag är ett stort problem. 
Problemet har blivit ännu större sedan Kroksdalshallen 
gjorts om till paddelbanor. Bristen på hallar begränsar vår 
möjlighet att bedriva verksamhet under den kalla och mörka 
årstiden. Den höga konkurrensen om halltider tvingar 
många till långa bilresor till angränsande kommuner, vilket 
tar mycket tid men också skapar en orättvisa för de utan bil 
eller för barn till föräldrar som inte är villiga att lägga den tid 
de långa resorna tar. 

Kommentar  
Följande förtydligande har gjorts i texten med anledning av IFK Vallas 
remissvar: 

2.4.1 Anläggningar och drift 

”Till skillnad från riket överlag ägs och drivs Tjörns lokaler och 
anläggningar för föreningsverksamhet till stor del av föreningar eller 
ideella stiftelser.” 

3.1 Idrott året runt 
”Ytterligare en aspekt är vikten av att ta sig på ett säkert sätt till och 
från anläggningarna, bland annat i form av säkra gång- och 
cykelbanor”.  

Övriga synpunkter 

I strategin beskrivs övergripande vilka olika stöd Tjörns kommun 
erbjuder. Stöd i form av personella resurser för att sköta specifik 
anläggning är en fråga av operativ karaktär och finns därför inte 
utförligt eller separat beskrivet i strategin, vars syfte är att peka ut 
riktningen för idrottspolitiken 2021–2031. 

Gällande synpunkten om hallbrist synliggörs detta genom 
beskrivningen att endast ett fåtal anläggningar ägs och drivs av Tjörns 
kommun.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Antagande av Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/205 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta synpunkter på de 
föreslagna ändringarna från Rosalie Sanyang (S). 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt 
program 2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. 
Programmet har reviderats och i stället blivit en idrottspolitisk 
strategi för perioden 2021–2031. Den idrottspolitiska strategin ska 
vara ett styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 

Förslaget på den idrottspolitiska strategin har varit ute på remiss 
hos övriga nämnder och styrelser, samt föreningslivet. 
Remissvaren har inkommit och samtliga nämnder och styrelser 
ställer sig bakom förslaget på strategi. Av föreningarna var det 
endast IFK Valla som yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och 
förtydliganden gjorts. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-12-13 att godkänna 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skicka 
den till kommunstyrelsen för att slutligen antas av 
kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 130 
Socialnämnden 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-20, § 309: 
Tjörns Hamnar AB:s styrelse 2021-10-15, § 47: 
Tjörns Måltids AB:s styrelse 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelse 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 103 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-08-26, §161 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-07 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår följande tillägg och ändringar till strategin: 

Punkt 2.1.2, tillägg i slutet av första stycket: Därför ska 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i juni 2020 om Framtidens skola 
på Tjörn fullföljas men fullskaliga idrottshallar på Mellan- och 
Högstadienaven. Dessa hallar ska samutnyttjas kvällar, helger och lov 
främst av idrotter och föreningar som inte har egna anläggningar. 

Punkt 2.3.3, tillägg i slutet av andra stycket: när lokala föreningar är 
värdar för arrangemangen. 

Punkt 2.4.1, stryka första stycket med följande motivering: Då vi anser 
att den s. k. Sandviksmodellen är alltför godtycklig, begränsar 
föreningarnas ansvar och skapar beroende istället för fria och straka 
föreningar. Och motverkar likabehandling.  Tydliga transparanta 
principer och förutsättningar för samarbetet och stödet från Kommunen 
bör istället utformas. Och regelbundna möjligheter till möten över 
föreningsgränserna bör arrangeras av kommunen för att stimulera 
samverkan över förenginsgränserna för utveckling även vid begränsade 
resurser. 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta synpunkter på 
de föreslagna ändringarna från Rosalie Sanyang (S). 

Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Björn Möllers (KD) fd (M) 
förslag mot varandra. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möller (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Återremiss: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/10 

Beslut 
Med hänvisning till Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun, 
antagen av kommunstyrelsen 2021-01-14, § 10, anser kultur- och 
fritidsnämnden att de ändringar och tillägg som Rosalie Sanyang 
(S) föreslår inte hör hemma i en strategi. Nämnden skickar därför 
tillbaka Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för att antas av 
kommunfullmäktige utan korrigeringar. 

Sammanfattning 
Efter en remissomgång till berörda instanser – och korrigeringar i 
enlighet med remissvar – beslutade kultur- och fritidsnämnden 
2021-12-13 att godkänna Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
Tjörns kommun och att skicka den till kommunfullmäktige för att 
antas där. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-27 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att 
inhämta synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från 
Rosalie Sanyang (S). 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 3 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13, § 130 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24 

Beslutsunderlag 
Utlåtande från presidiet 2022-03-01 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Carl Bloom och 
Frank Holviks förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Återremiss: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för 
Tjörns kommun 

Kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag till beslut 
Med hänvisning till Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun, antagen 
av kommunstyrelsen 2021-01-14, § 10, anser kultur- och fritidsnämnden 
att de ändringar och tillägg som Rosalie Sanyang (S) föreslår inte hör 
hemma i en strategi. Nämnden skickar därför tillbaka Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 för att antas av kommunfullmäktige utan 
korrigeringar. 

Sammanfattning 
Efter en remissomgång till berörda instanser – och korrigeringar i 
enlighet med remissvar – beslutade kultur- och fritidsnämnden 2021-
12-13 att godkänna Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns 
kommun och att skicka den till kommunfullmäktige för att antas där. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-27 att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta synpunkter på 
föreslagna ändringar och tillägg från Rosalie Sanyang (S). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-27, § 3 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-13, § 130 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24 
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Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Efter en remissomgång till berörda instanser – och korrigeringar i 
enlighet med remissvar – beslutade kultur- och fritidsnämnden 2021-
12-13 att godkänna Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns 
kommun och att skicka den till kommunfullmäktige för att antas där. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2022-01-27 att 
återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta 
synpunkter på föreslagna ändringar och tillägg från Rosalie Sanyang 
(S): 

Punkt 2.1.2, tillägg i slutet av första stycket: Därför ska 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i juni 2020 om Framtidens skola 
på Tjörn fullföljas men fullskaliga idrottshallar på Mellan- och 
Högstadienaven. Dessa hallar ska samutnyttjas kvällar, helger och lov 
främst av idrotter och föreningar som inte har egna anläggningar. 

Punkt 2.3.3, tillägg i slutet av andra stycket: när lokala föreningar är 
värdar för arrangemangen. 

Punkt 2.4.1, stryka första stycket med följande motivering: Då vi anser 
att den s. k. Sandviksmodellen är alltför godtycklig, begränsar 
föreningarnas ansvar och skapar beroende istället för fria och straka 
föreningar. Och motverkar likabehandling.  Tydliga transparanta 
principer och förutsättningar för samarbetet och stödet från Kommunen 
bör istället utformas. Och regelbundna möjligheter till möten över 
föreningsgränserna bör arrangeras av kommunen för att stimulera 
samverkan över förenginsgränserna för utveckling även vid begränsade 
resurser. 

Kommentar från kultur- och fritidsnämndens presidium 2022-02-28 
Enligt Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun, antagen av 
kommunstyrelsen 2021-01-14, § 10, ska en strategi ”ange inriktning och 
vägval, vad kommunen vill uppnå och vilken effekt som ska kunna 
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 UTLÅTANDE 3 (3) 

 2022-03-01 Dnr 2021/10-812

uppvisas. Genom strategin så väljer man och väljer bort, gör 
prioriteringar. I strategin finns de långsiktiga målen för verksamheten”. 
Vidare ska strategin ”inte ange vilka medel, metoder eller aktiviteter 
som ska användas för att nå målen. Strategin kan brytas ned till 
program och/eller planer”. 

Med hänvisning till riktlinjen anser presidiet att Rosalie Sanyangs 
föreslag till ändringar och tillägg inte hör hemma i den idrottspolitiska 
strategin. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 

Remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- och 
fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/188 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna remissversionen för 
den idrottspolitiska strategin för Tjörns kommun, som ska vara ett 
styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett 
vägledande dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 
Strategidokumentet ska skickas på remiss till berörda instanser 
(och eventuellt redigeras) innan det antas av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-03 att skicka 
tillbaka strategin till kultur- och fritidsförvaltningen med 
uppdraget att förtydliga ledarens roll och utveckling i 
dokumentet, vilket förvaltningen nu har gjort. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-14 att godkänna 
remissversionen för strategin, samt bad kommunstyrelsen skicka 
den för remiss inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen 
fick i uppdrag att skicka underlaget på remiss till övriga berörda 
aktörer. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
FSG – 2021-09-15 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Extern remisslista för idrottspolitisk strategi 
Beslut KSAU 2021-08-26  
Tjänsteutlåtande KSAU – Beslut om remiss 
 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
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Bar 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-09-14 Dnr 2021/188-  

Barn- och utbildningsnämnden 

Dan Christoffersson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0304-601904 
dan.christoffersson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar - Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till Idrottspolitisk strategi 
2021-2031 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna remissversionen för den 
idrottspolitiska strategin för Tjörns kommun, som ska vara ett styrande 
dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande 
dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor. 
Strategidokumentet ska skickas på remiss till berörda instanser (och 
eventuellt redigeras) innan det antas av kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-03 att skicka tillbaka 
strategin till kultur- och fritidsförvaltningen med uppdraget att 
förtydliga ledarens roll och utveckling i dokumentet, vilket 
förvaltningen nu har gjort. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-14 att godkänna 
remissversionen för strategin, samt bad kommunstyrelsen skicka den 
för remiss inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 
uppdrag att skicka underlaget på remiss till övriga berörda aktörer. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Samverkan 
FSG – 2021-09-15 

Bilagor 
Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
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 2021-09-14 Dnr 2021/188- 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-13 

Styrelsemöte nr. 4

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/21 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitiska strategin 
och gör inget eget ställningstagande i frågan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 

1. Skicka förslag på Idrottspolitisk strategi 2021–2031 på 
remiss till samtliga nämnder och styrelser med undantag 
för Kultur-och fritidsnämnden. 

2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast     
2021-10-31. 

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till 
följande: 

Tjörns Måltids AB ska yttra sig om en remiss gällande 
idrottspolitisk strategi som ska vara ett styrande dokument för 
kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande dokument för 
övriga nämnder gällande idrottsfrågor. Bolaget har inga 
synpunkter på den idrottspolitiska strategin då innehållet bedöms 
ligga utanför bolagets uppdrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 §161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-22 
Beslut KSAU 2021-08-26 om Idrottspolitisk strategi 2021-2031 
Remissversion: Idrottspolitiskt stratego 2021-2031 
Extern remisslista för idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-09-22 Dnr 2021/21-  

 

Solbritt Törnqvist Kommunstyrelsen 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande- Remissvar Idrottspolitisk strategi 
2021-2031 

Förslag till beslut 
Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitiska strategin och gör 
inget eget ställningstagande i frågan. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 

1. Skicka förslag på Idrottspolitisk strategi 2021–2031 på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser med undantag för Kultur-och 
fritidsnämnden. 

2. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast     
2021-10-31. 

Tjörns Måltids AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande: 

Tjörns Måltids AB ska yttra sig om en remiss gällande idrottspolitisk 
strategi som ska vara ett styrande dokument för kultur- och 
fritidsnämnden och ett vägledande dokument för övriga nämnder 
gällande idrottsfrågor. Bolaget har inga synpunkter på den 
idrottspolitiska strategin då innehållet bedöms ligga utanför bolagets 
uppdrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26 §161 

Bilagor 
Beslut KSAU 2021-08-26 om Idrottspolitisk strategi 2021-2031 
Remissversion: Idrottspolitiskt stratego 2021-2031 
Extern remisslista för idrottspolitisk strategi 2021-2031 
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 2021-09-22 Dnr 2021/21- 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-12 

Styrelsemöte nr. 4

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/30 

Beslut 
Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitisk strategin och 
gör inget eget ställningstagande i frågan. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till 
Idrottspolitisk strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 
beslutade att skicka på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns Bostads AB har inga synpunkter på den idrottspolitiska 
strategin då innehållet bedöms falla utanför bolagets uppdrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2021-08-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

1 (1)  

 

2021-09-30 Dnr 2021/30-  

Eva Hammar 
Utredare  
0304-60 16 76 
eva.hammar@tjorn.se 

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 

 
 
  

 

 

 
Tjörns Bostads AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 556530-7260 

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
471 80 Skärhamn 

 
Internet www.tjorn.se   
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Remissvar om idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Förslag till beslut 
Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitisk strategin och gör 
inget eget ställningstagande i frågan.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Idrottspolitisk 
strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 beslutade att skicka på remiss 
till samtliga styrelser och nämnder.  

TBAB har inga synpunkter på den idrottspolitiska strategin då innehållet 
bedöms falla utanför bolagets uppdrag. 

Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2021-08-11 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

 
 

 

Solbritt Törnqvist 
Tjörns bostads AB
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-15 

Styrelsemöte nr. 3

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 

Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/19 

Beslut 
Styrelsen beslutar att Tjörns Bostads AB har inget att erinra 
avseende den idrottspolitisk strategin 2021-2031. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till 
Idrottspolitisk strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 
beslutade att skicka på remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns Hamnar AB har inget att erinra mot den idrottspolitiska 
strategin, då innehållet bedöms falla utanför bolagets uppdrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2021-08-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-08 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-08 Dnr 2021/19-  

 

Janina Liljekvist Klicka här för att ange text. 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet www.tjorn.se

Remissvar idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Förslag till beslut 
Styrelsen har inget att erinra mot den idrottspolitisk strategin 2021-
2031. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Idrottspolitisk 
strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 beslutade att skicka på 
remiss till samtliga styrelser och nämnder.  

Tjörns Hamnar AB har inget att erinra mot den idrottspolitiska 
strategin, då innehållet bedöms falla utanför bolagets uppdrag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, 2021-08-11 

Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-20 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 309 

Svar på remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för 
Tjörns kommun 

2021/83 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot remissversionen av 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en remissversion för 
Idrottspolitisk strategi för Tjörns kommun 2021–2031, som ska vara ett 
styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande 
dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat strategin på 
remiss till övriga nämnder och styrelser för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Delar av strategin har koppling till samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, gällande miljöhänsyn, tillgängligheten till friluftsliv 
och idrott genom exempelvis parkeringsmöjligheter samt lokalisering 
av idrottsanläggningar. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av 
remissversionen av strategin och har inget att erinra mot förslaget. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 161 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-12 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för Tjörns kommun - remissversion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L), Stefan Wirtberg (S) och Robert Mattsson (C) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-10-12 Dnr 2021/83-812 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för 
Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot remissversionen av 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram en remissversion för 
Idrottspolitisk strategi för Tjörns kommun 2021–2031, som ska vara ett 
styrande dokument för kultur- och fritidsnämnden och ett vägledande 
dokument för övriga nämnder gällande idrottsfrågor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat strategin på 
remiss till övriga nämnder och styrelser för möjlighet att lämna 
synpunkter.  

Delar av strategin har koppling till samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, gällande miljöhänsyn, tillgängligheten till friluftsliv 
och idrott genom exempelvis parkeringsmöjligheter samt lokalisering 
av idrottsanläggningar. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av 
remissversionen av strategin och har inget att erinra mot förslaget. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 161 

Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021-2031 för Tjörns kommun - remissversion 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef

275

mailto:kommun@tjorn.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 

Remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- och 
fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031 

2021/172 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till idrottspolitisk strategi 
för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag 
till idrottspolitisk strategi till samtliga nämnder och styrelser med 
undantag för Kultur- och fritidsnämnden. Svaren ska ha inkommit 
till kommunkansliet senast den 31 oktober 2021. 

Idrott och fysisk aktivitet är ur ett socialt perspektiv viktigt för 
socialförvaltningens målgrupper. Att idrott ska vara för alla 
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller 
ekonomiska förutsättningar ska vara en självklarhet. Det är därför 
bra att intersektionalitetsperspektivet används och beskrivs i 
strategin och integreras i idrottsutövandet. Intersektionalitet 
innebär att alla människor ges samma förutsättningar inom 
samtliga idrotter och att nyttjande av anläggningar och 
ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. 

Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget 
inte ser några målkonflikter mellan strategidokumentet innehåll 
och inriktning gentemot socialförvaltnings verksamhet.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Kommunens arbetsutskott 2021-08-26 §161 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 

Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
Beslut KSAU om remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- 
och fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031  
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-09-29 Dnr 2021/172-700 

Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef 
0304–401482 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar idrottspolitisk strategi 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till idrottspolitisk strategi för 
Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag 
till idrottspolitisk strategi till samtliga nämnder och styrelser med 
undantag för Kultur- och fritidsnämnden. Svaren ska ha inkommit 
till kommunkansliet senast den 31 oktober 2021. 

Idrott och fysisk aktivitet är ur ett socialt perspektiv viktigt för 
socialförvaltningens målgrupper. Att idrott ska vara för alla oavsett 
kön, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller ekonomiska 
förutsättningar ska vara en självklarhet. Det är därför bra att intersek-
tionalitetsperspektivet används och beskrivs i strategin och integreras i 
idrottsutövandet. Intersektionalitet innebär att alla människor ges 
samma förutsättningar inom samtliga idrotter och att nyttjande av 
anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. 

Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget inte ser 
några målkonflikter mellan strategidokumentet innehåll och inriktning 
gentemot socialförvaltnings verksamhet.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-06-14, § 81 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03, § 59 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-22, § 24 

Kommunens arbetsutskott 2021-08-26 §161 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-09-29 Dnr 2021/172-700

Bilagor 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 
Remissversion: Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Extern remisslista 
Beslut KSAU om remiss till styrelse och nämnder (förutom kultur- och 
fritidsnämnden): Idrottspolitisk strategi 2021-2031  
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

 

Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 

Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

2021/10 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 för Tjörns kommun och skickar den till 
kommunfullmäktige för att antas där. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 för Tjörns kommun, som har reviderats något efter att 
den varit ute på remiss till övriga nämnder, de kommunala 
bolagen och föreningslivet. 

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205: Remiss till styrelse och 
nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309: Svar på 
remiss – Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103: Remiss 
till styrelse och nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59: 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24: Information – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-13 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden godkänner Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 för Tjörns kommun och skickar den till 
kommunfullmäktige för att antas där.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm Kultur- och fritidsnämnden 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Idrottspolitisk strategi 2021–2031 för Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Idrottspolitisk strategi 2021–
2031 för Tjörns kommun och skickar den till kommunfullmäktige för att 
antas där. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna Idrottspolitisk strategi 2021–
2031 för Tjörns kommun, som har reviderats något efter att den varit 
ute på remiss till övriga nämnder, de kommunala bolagen och 
föreningslivet. 

Samverkan 
FSG 2021-12-03 

Tidigare beslut 
Socialnämndens beslut 2021-10-27, § 205: Remiss till styrelse och 
nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – Idrottspolitisk strategi 
2021–2031 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 309: Svar på remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Hamnar AB:s styrelses beslut 2021-10-15, § 47: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Måltids AB:s styrelses beslut 2021-10-13, § 38: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Tjörns Bostads AB:s styrelses beslut 2021-10-12, § 54: Remiss – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-23, § 103: Remiss till 
styrelse och nämnder (förutom kultur- och fritidsnämnden) – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-05-03, § 59: Idrottspolitisk 
strategi 2021–2031 
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 24: Information – 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 

Bilagor 
Idrottspolitisk strategi 2021–2031 
Sammanställning av remissvar 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om ett idrottspolitiskt program 
2016-10-03 som gällde för perioden 2016–2020. Programmet har 
reviderats och istället blivit en idrottspolitisk strategi för perioden 
2021–2031.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-05-03 att skicka tillbaka 
strategin till förvaltningen med uppdraget att förtydliga ledarens roll 
och utveckling i dokumentet, vilket förvaltningen gjorde. 

Därefter skickades strategin på remiss till övriga nämnder och styrelser 
i Tjörns kommun samt föreningslivet. Ingen myndighet hade något att 
erinra om strategin. Av föreningarna var det endast IFK Valla som 
yttrade sig. Synpunkterna har beaktats och förtydliganden gjorts (se 
Sammanställning remissvar: Idrottspolitisk strategi 2021–2031). 

Efter att kultur- och fritidsnämnden har godkänt den slutgiltiga 
versionen av den idrottspolitiska strategin ska den skickas till 
kommunfullmäktige för att antas där. 

Annica Skog 
Tf. förvaltningschef
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     2021-08-15 
 
 
 
Remissyttrande – Idrottspolitisk strategi 2021-2035 
 
IFK Valla och Vallastiftelsen ser positivt på att kommunen arbetat fram en ny strategi för 
idrottslivet på Tjörn och tackar för möjligheten att ta del av remissversionen.  
 
IFK Valla vill framföra följande synpunkter och kommentarer: 
 
Punkt 3.4.1 Anläggningar och drift 
Vi önskar att första stycket kompletteras för en mer korrekt beskrivning av 
ägarförhållandena:  
…till stor del av föreningar eller stiftelser knutna till föreningarna.  
 
Angående stödet till föreningarna (andra stycket) hade det också varit önskvärt att 
kommunen även tillhandahöll personellt driftstöd, t.ex. löpande gräsklippning/trimning av 
anläggningar och snöskottning. Att få till detta är en stor utmaning för föreningar som Valla 
som inte har någon egen anställd personal.  
 
Tillgänglighet 
Betydelsen av tillgängliga idrottsplatser nämns på flera platser i dokumentet. För Vallas del 
är en cykelbana från närliggande bebyggelse i t ex Myggenäs och Höviksnäs den enskilda 
åtgärd som skulle ha störst betydelse för tillgängligheten till vår anläggning. Det skulle också 
vara en stor vinst ur miljösynpunkt.   
 
Hallbrist 
Föreningen vill också betona vikten av att åtgärda bristen på fullstora inomhushallar som 
idag är ett stort problem. Problemet har blivit ännu större sedan Kroksdalshallen gjorts om 
till paddelbanor. Bristen på hallar begränsar vår möjlighet att bedriva verksamhet under den 
kalla och mörka årstiden. Den höga konkurrensen om halltider tvingar många till långa 
bilresor till angränsande kommuner, vilket tar mycket tid men också skapar en orättvisa för 
de utan bil eller för barn till föräldrar som inte är villiga att lägga den tid de långa resorna tar. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Styrelserna för IFK Valla och Vallastiftelsen 

284



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92 

Antagande av hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/40 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
hyresmodell för Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för 
bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns 
kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns 
Bostads AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och 
andra anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, 
ansvarsfördelning och principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder 
och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
presidieutskott samt Socialnämnden vilka bemöts i 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

tjänsteutlåtande 2022-04-04. Övriga remissinstanser har inget att 
erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 73 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Hyresmodell Tjörns kommun, daterad 2022-04-07 (inkl bilaga 2 
Principer för beräkning av hyror för lokaler) 
Bilaga 1 Definitioner, daterad 2022-04-07 
Bilaga 3 Gränsdragningslista, daterad 2022-04-07 
Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra, daterad 2022-04-07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet för att tydligt tillgodose Tjörns kommuns intressen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (KD) fd 
(M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Rolf Persson (M) fd 
(KD), George Strömbom (C), Erling Alsin (-) fd (V), Rosalie Sanyang (S), 
Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M). 

3 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 

Antagande av hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/40 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta hyresmodell för 
Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för 
bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns 
kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns 
Bostads AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och 
andra anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, 
ansvarsfördelning och principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder 
och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

presidieutskott samt Socialnämnden vilka bemöts under rubriken 
Ärendet i detta tjänsteutlåtande. Övriga remissinstanser har inget 
att erinra. 

Utifrån remissrundan föreslår kommunkansliet att anta 
hyresmodellen enligt förslag (bilaga till detta tjänsteutlåtande). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Hyresmodell Tjörns kommun, daterad 2022-04-07 (inkl bilaga 2 
Principer för beräkning av hyror för lokaler) 
Bilaga 1 Definitioner, daterad 2022-04-07 
Bilaga 3 Gränsdragningslista, daterad 2022-04-07 
Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra, daterad 2022-04-07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Magdalena Patriksson Kommunstyrelsen 
Avdelningschef 
0304-60 10 32 
magdalena.patriksson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående antagande av hyresmodell 
för Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta hyresmodell för Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för bestämmelser 
kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden 
Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som 
Tjörns kommun hyr av Tjörns Bostads AB. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. Dokumentet 
förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för beräkning av 
hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv och 
synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder och 
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styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
presidieutskott samt Socialnämnden vilka bemöts under rubriken 
Ärendet i detta tjänsteutlåtande. Övriga remissinstanser har inget att 
erinra. 

Utifrån remissrundan föreslår kommunkansliet att anta hyresmodellen 
enligt förslag (bilaga till detta tjänsteutlåtande). 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun, daterad 2022-04-07 (inkl bilaga 2 
Principer för beräkning av hyror för lokaler) 
Bilaga 1 Definitioner, daterad 2022-04-07 
Bilaga 3 Gränsdragningslista, daterad 2022-04-07 
Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra, daterad 2022-04-07 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 §37 
Beslut Tjörns Bostads AB 2022-03-14 §23 
Beslut Tjörns Måltids AB 2022-03-16 §13 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 §43 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 §76 
Beslut Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 §17 
Beslut Socialnämnden 2022-03-30 §53 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-03-29 §7 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser   
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Ärendet  
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns 
kommun”. Syftet med styrdokumentet är att redogöra för bestämmelser 
kopplade till upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden 
Tjörns Bostads AB (TBAB). Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler 
som Tjörns kommun hyr av Tjörns Bostads AB. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. Dokumentet 
förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för beräkning av 
hyror.  

Syftet med hyresmodellen är att hyran av lokalerna ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka Tjörns Bostads AB:s 
samlade kostnader för kapital, underhåll och drift så att bolaget kan 
säkerställa och bibehålla fastigheternas funktion och värde långsiktigt. 
Hyresmodellen ska även bidra till att uppnå kostnadsmedvetenhet, 
kontinuitet och transparens avseende lokalerna.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 
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Synpunkter inkomna från remissrunda och bemötande av dessa 
För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv och 
synpunkter har förslaget varit på remiss till samtliga nämnder och 
styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget. 
Synpunkter har inlämnats från Barn- och utbildningsnämndens 
presidieutskott samt Socialnämnden. Övriga remissinstanser har inget 
att erinra. 

Inkomna synpunkter redovisas och bemöts nedan: 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att avsnitt 
1.2 ska kompletteras med att syftet med hyresmodellen också borde 
vara att TBAB ska kunna erbjuda ändamålsenliga och väl 
underhållna lokaler för verksamhetens behov 
× I riktlinjer för lokalförsörjning, som är överordnat 

hyresmodellen, fastslås att målet med lokalförsörjningsarbetet är 
att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker 
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos 
verksamheterna, en effektiv användning av resurser och en låg 
miljöpåverkan. I riktlinjen definieras ändamålsenliga lokaler som 
lokaler vilka uppfyller lagar och myndighetskrav för 
verksamheten samt upprätthåller nödvändiga funktioner för en 
fungerande verksamhet.  
 
Hyresmodellen ska skapa förutsättningar för att överordnad 
riktlinje och målen i denna kan uppfyllas. Genom föreslagen 
hyresmodell skapas kostnadstäckning för kapitalkostnader, 
underhåll och drift så att TBAB kan säkerställa fastigheternas 
funktion och så att värde långsiktigt bibehålls. Detta är en 
förutsättning för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler som 
underhålls kontinuerligt. Utan kostnadstäckning kan inte 
ändamålsenlighet uppnås. 
 
Kommunkansliet menar att krav på ändamålsenlighet finns med 
i det överordnade dokumentet till hyresmodellen och därför inte 
behöver skrivas med i hyresmodellen. Hyresmodellen fokuserar 
på hyrans framräkning. TBAB:s uppdrag framgår av 
ägardirektiv. Synpunkten från Barn- och utbildningsnämndens 
presidieutskott föranleder därför inte någon förändring i 
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föreslagen hyresmodell. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att ett 
förtydligande behöver göras avseende hur bedömningen av 
fastigheternas skick och ändamålsenlighet ska göras och av vem. De 
menar vidare att professionen måste ha ett betydande inflytande i 
denna bedömning. 
× Hyresmodellen är ett underordnat dokument till Riktlinjer för 

lokalförsörjning. I riktlinjerna beskrivs att en kommungemensam 
lokalförsörjningsplan ska tas fram. Lokalförsörjningsplanen är 
ett underlag för kommunfullmäktiges budget samt kommunens 
investeringsbudget. Som underlag för lokalförsörjningsplanen 
ska respektive förvaltning upprätta lokalbehovsplaner. I 
lokalbehovsplanerna ska redogöras för förvaltningarnas 
lokalbehov samt befintliga lokalers ändamålsenlighet, lokal- och 
kostnadseffektivitet. Om kommunen arbetar så som föreslås i 
riktlinjerna och upprättar goda rutiner, checklistor och mallar för 
detta arbete så torde arbetssättet medföra att professionen får 
stort inflytande över bedömningen av lokalernas 
ändamålsenlighet. Skrivningen i riktlinjerna gör också tydligt att 
det är förvaltningarna som ska ansvara för bedömningen av 
lokalernas ändamålsenlighet och skick.  
 
Kommunkansliet menar därför att inget förtydligande behöver 
göras i hyresmodellen. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att det 
behövs förtydliganden kopplat till hur kostnaden ska hanteras när 
det gäller behov av lokalmässiga uppdateringar som behöver göras i 
verksamhetens lokaler i väntan på ett skolstrukturbeslut. 
× I hyresmodellen finns beskrivet principer kopplat till olika typer 

av aktiviteter/åtgärder som kan behöva genomföras i lokalerna. 
Aktiviteterna/åtgärderna är knutna till definitioner och 
kostnader samt principer för beräkning av hyra. I dokumentet 
finns beskrivet hur till exempel planerat underhåll och 
avhjälpande underhålls ska genomföras.  
Hur befintliga lokaler ska upprustas just kopplat till skolans 
verksamhet är inte en fråga som ska hanteras kopplat till detta 
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ärende som gäller antagande av hyresmodell. Frågorna får 
hanteras separat och föranleder inte någon förändring i 
föreslagen hyresmodell. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att 
frekvensen av vissa delar av det löpande underhållet behöver 
anpassas efter den verksamhet som bedrivs i lokalen. 
× Hur det löpande underhållet ska anpassas efter den verksamhet 

som bedrivs i lokalerna är en del av lokalförsörjningsprocessen 
som beskrivs i riktlinjer för lokalförsörjning. Processen bygger på 
samverkan mellan den som hyr lokalen och den som hyr ut den, 
där båda parter ansvarar för att ta fram rutiner i syfte att uppnå 
uppställda mål.  
 
TBAB har ansvaret för att upprätta underhållsplaner, ett arbete 
som pågår. Underhållsplanerna ska anpassas till objektet och 
verksamheten vilket kan föranleda exempelvis högre frekvens 
för behandling av ytskikt i vissa typer av lokaler.  
 
Synpunkten från barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 
föranleder inte någon förändring i föreslagen hyresmodell.  
 

• Socialnämnden menar att underhåll av lägenheter i särskilda 
boenden för äldre samt trygghetslägenheter ska prioriteras i det 
övergripande styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. 
× Enligt förslag på riktlinjer för lokalförsörjning ska det finnas en 

lokalstyrgrupp i vilken kommundirektör, förvaltningschefer 
samt TBAB:s VD ingår. Lokalstyrgruppen ska enligt riktlinjerna 
verka på en strategisk nivå och ska besluta om 
lokalförsörjningsplan, projektbeskrivningar och förstudier. Det 
torde också vara i denna gruppering prioriteringar av olika 
åtgärder ska beslutas. 
 
Synpunkten från socialnämnden föranleder inte någon 
förändring av förslag på hyresmodell.  
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• Socialnämnden menar att det behöver tas fram rutiner och mallar 
kopplat till hyresgästens ansvar att redovisa det systematiska 
brandskyddsarbetet till fastighetsägaren. 
× Redan idag finns en kommungemensam arbetsgrupp som 

arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet 
(Brandledargruppen). Gruppen sammankallas av kommunens 
säkerhetssamordnare och i gruppen finns representanter från 
varje förvaltning och bolag samt representant från 
räddningstjänsten. Gruppen har redan tagit fram en checklista 
som brandskyddsledarna använder för att kontrollera 
brandskyddsarbetet i sin förvaltning. Denna checklista kan 
vidareutvecklas, vilket bör göras i samverkan mellan 
lokalsamordnare och säkerhetssamordnare för att sedan 
förankras i befintlig brandledargrupp innan implementering. I 
samband med framtagande av checklista bör också ett årshjul för 
redovisningen tas fram.  
 
Synpunkten från socialnämnden föranleder inte någon 
förändring av förslag till hyresmodell. 
 

• Socialnämnden önskar tydligare skrivningar kopplat till när 
ersättning till TBAB för nedlagd tid för konsultation ska utgå. 
× I dokumentet framgår att om hyresgästen vill genomföra 

utredningar om eventuella ändringar i lokalerna ska TBAB 
tillhandahålla nödvändig information om lokalerna samt viss 
konsultation. Om förslaget/utredningen som hyresgästen vill 
genomföra kräver mer omfattande beräkningar från TBAB ska 
TBAB få ersättning för nedlagd tid (det som överstiger 4 timmar 
per objekt och år).  
 
Kopplat till hyresmodellen ska, enligt förslag på riktlinjer 
lokalförsörjning, stödjande dokument av olika slag tas fram. 
Kommunkansliet föreslår därför att om det behövs förtydligande 
av det som står i hyresmodellen kopplat till ersättning för TBAB 
så kan detta med fördel hanteras i de stödjande dokumenten 
som ska tas fram. Synpunkten från socialnämnden föranleder 
därmed inte någon förändring av förslag till hyresmodell. 
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Förvaltningens förslag 
Kommunkansliet har under ovanstående rubrik dokumenterat och 
bemött de synpunkter som inkommit under remissrundan. Utifrån 
detta föreslår kommunkansliet att hyresmodellen ska antas enligt bilagt 
förslag till detta tjänsteutlåtande.  

Konsekvens 
Detta ärende är nära sammankopplat med ärende 2021/311 rörande 
organisering av fastighetsfrågor samt ärende 2022/41 rörande riktlinjer 
för lokalförsörjning. Ärendena ska ses som delar i ett åtgärdspaket – ett 
åtgärdspaket där alla delar behövs för att uppnå förbättrad styrning och 
ledning kopplat till fastighetsfrågor och för att uppfylla de 
rekommendationer som gavs i revisionens rapport 2019. 

I och med den nya hyresmodellen kommer hyreskostnaden bli mer 
transparent. Då hyran beräknas utifrån budgeterade kostnader ger det 
kommunen bra planeringsförutsättningar och en möjlighet att få med 
uppgifterna i budgetprocessen. Ambitionen är att kommunens 
kostnader inte kommer att öka i och med en ny hyresmodell. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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1 Inledande bestämmelser 
 

1.1 Inledning 
Syftet med ”Hyresmodell Tjörns kommun” är att redogöra för 
bestämmelser för upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun (nedan 
kallad hyresgästen) från hyresvärden Tjörns bostads AB (nedan kallad 
TBAB). Med Tjörns kommun avses samtliga nämnder, bolag och 
tillhörande förvaltningar inom Tjörns kommun. Principerna i 
hyresmodellen tillämpas för samtliga hyresvärd- och 
hyresgästförhållanden där båda parter är en del av kommunkoncernen. 

 
Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som hyresgästen hyr av 
TBAB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och andra 
anläggningar. Lokaler används som samlingsbegrepp. 

 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för 
beräkning av hyror. 

 
TBAB och hyresgästen ska gemensamt arbeta för att 
verksamhetslokalerna långsiktigt är ändamålsenliga för verksamheten. 
Lokalerna ska vara lämpade för samt uppfylla myndighetskrav och 
föreskrifter så att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet. 

”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnad styrdokumentet ”Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

 
1.2 Utgångspunkter 
Utgångspunkten för hyresmodellen är att hyran ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka TBAB:s samlade kostnader 
för kapital, underhåll och drift så att TBAB kan säkerställa att 
fastigheternas funktion och värde långsiktigt bibehålls. Parterna har 
därför ett gemensamt ansvar att, med koncernnyttan i fokus, i alla lägen 
söka lösningar och eftersträva att hålla olika kostnader nere oavsett vem 
som för stunden bär dessa. 

Hyresmodellen ska också bidra till att uppnå kostnadsmedvetenhet, 
kontinuitet och transparens avseende lokalerna. Utöver det ska 
modellen bidra till att uppfylla kommunkoncernens övergripande 
målsättningar för lokalförsörjningen. 
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1.3 Bilagor 
Bilaga 1 – Definitioner 

Bilaga 2 – Principer för beräkning av hyror för lokaler (i detta 
dokument) 

Bilaga 3 – Gränsdragningslista 

Bilaga 4 – Mall för beräkning av hyra 
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2 Hyresavtal 

2.1 Hyresavtal för lokaler 
Överenskommelser om upplåtelse av lokaler regleras i hyresavtal 
mellan TBAB och hyresgästen upprättade enligt Fastighetsägarnas mall. 

Ett hyresavtal upprättas per hyresobjekt (hel eller del av byggnad) där 
villkor för upplåtelsen framgår. 

Parterna ska upprätta ett tilläggsavtal till hyresavtalet vid varje ny 
åtgärd som påverkar hyreskostnaden. Om åtgärden innebär en 
förändring av area ska ett nytt huvudavtal tas fram. 

 
2.2 Avtalstider och uppsägning 
Hyresavtal för hyresobjekt som ägs av TBAB ska normalt gälla i minst 
fem år. 

Uppsägning av hyresavtal för hyresobjekt som ägs av TBAB ska ske 
minst nio månader före avtalstidens utgång om inget annat avtalats. Om 
uppsägning ej sker förlängs avtalstiden med ett år i taget. 

För lokaler som TBAB hyr av extern part samt för hyrd eller leasad 
inredning och utrustning ska de externa kontraktsvillkoren avseende 
hyrestider och uppsägningstider tillämpas även för upplåtelse mellan 
hyresgästen och TBAB. 

Har hyresgäst sagt upp ett hyresobjekt för avflyttning ska TBAB 
omgående påbörja arbetet med att finna annan hyresgäst. 

TBAB ska medge förtida uppsägning av hela eller delar av lokalen om 
det är möjligt att hyra ut den till annan part. Parterna ska gemensamt 
verka för att lämpliga uthyrningsenheter skapas. 

 
2.3 Lokalernas skick 
Lokalerna ska hyras ut i sådant skick att de kan användas för avsett 
ändamål. 

 
Till hyresavtalet ska bifogas statusbesiktning- och åtgärdsprotokoll. 

 
2.4 Underhåll 
Ansvar för att genomföra och bekosta underhåll framgår av bilaga 3 – 
Gränsdragningslista. 

Tillämpbar gränsdragningslista ska ingå som bilaga till hyresavtalet. 

303



Sida 7 (18)
Hyresmodell Tjörns kommun

 
 
 

2.5 Ledningar för telefoni och datakommunikation 
TBAB bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och 
datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de 
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 
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3 Förutsättningar för beräkning och 
debitering av hyra 

3.1 Beräkning av hyror 
Hyressättningen ska vara transparent och kunna härledas till respektive 
objekt, verksamhet och aktivitet. Hyran ska motsvara TBABs kostnad för 
anskaffning och förvaltning av ägda fastigheter så att grundläggande 
funktionskrav, kapitalbevarande krav, myndighetskrav och 
effektiviseringskrav kopplade till fastigheterna uppfylls. 

Definitioner och specifikation över vad som ingår i hyran redovisas i 
bilaga 2 – Principer för beräkning av hyror för lokaler. 

 

3.2 Indexreglering 
Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet ska 100% utgöra bashyra. 

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i 
konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till 
hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt 
nedanstående grunder: 
 För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden1/1-30/6 anses bashyran 

anpassad till indextalet för oktobermånad året innan. 
 För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden1/7-31/12 anses bashyran 

istället anpassad till indextalet för oktobermånad under samma tid. 
 Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses 

anpassad utgör bastal såvida inte annat avtalats. 
 

3.3 Hyrans betalning 
Hyran betalas av hyresgästen i förskott en gång per månad. Tjänster 
som inte omfattas av hyran faktureras löpande. 

 

3.4 Nedsättning av hyra 
Hyresgästen äger inte rätt till nedsättning av hyra för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt 
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock 
hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras. Det åligger 
hyresvärden att genomföra underhållsarbeten inom skälig tid. 
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Uppstår hinder eller men i nyttjanderätten till följd av fel kan 
hyresgästen ha rätt till nedsättning av hyra om ansvaret ligger på TBAB. 

 
3.5 Utredning av fel 
Innan fel kan konstateras, exempelvis kopplat till inomhusmiljön, ska en 
gemensam utredning som följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer 
och branschpraxis, genomföras. Utredningen ska inkludera såväl 
företagshälsovård som expertkompetens och avgöra orsaks- och 
ansvarsfrågan. 

 

3.6 Ersättningslokal 
Hyresgästens rätt att begära ersättningslokal av arbetsmiljöskäl 
förutsätter att det i den utredning som genomförts enligt 3.5 finns 
bekräftade tekniska fel i fastigheten som föranlett 
arbetsmiljöproblematiken. 

Om TBAB ansvarar för fel som är så stort att befintlig lokal inte kan 
nyttjas ska TBAB tillhandahålla och bekosta en ersättningslokal. 

Är bedömningen att återgång till befintlig lokal inte är möjlig ska ett 
hyreskontrakt upprättas för ersättningslokalen. Befintlig lokal ska 
prövas för avveckling enligt Riktlinjer för lokalförsörjning. 
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4 Ansvarsfördelning 

4.1 Utgångspunkter 
Huvudsyftet med fördelningen av ansvaret och kostnaderna för drift 
och underhåll är att optimera koncernnyttan i långsiktigt perspektiv. 
Generellt gäller att arbetsuppgifter av teknisk karaktär avseende 
byggnader, installationer och fast inredning är TBABs ansvar, medan 
arbetsuppgifter som kan relateras till verksamheten i byggnaden är 
hyresgästens ansvar. 

För att underlätta för parterna att avgöra vem som har ansvaret för en 
enskild åtgärd har ansvarsfördelningen förtydligats i bilaga 3 - 
Gränsdragningslista. 

 
4.2 Systematiskt brandskyddsarbete 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor 1ska fastighetsägaren (TBAB) och 
nyttjanderättshavare (hyresgäst) bedriva systematiskt 
brandskyddsarbete. Arbetet ska omfatta både förebyggande åtgärder 
och planerade åtgärder i händelse av brand. 

Dokumentation avseende brandskyddet ska finnas för varje byggnad 
och för varje verksamhet. Dokumentationen ska vara i sådan omfattning 
att det kan säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls 
funktionsdugliga. TBAB (i egenskap av fastighetsägare) ansvarar för att 
en samlad dokumentation kommer räddningstjänsten tillhanda. 

Hyresgästen (i lagen kallad nyttjanderättshavare) ska årligen skriftligt 
redovisa hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs till 
fastighetsägaren. 

 
4.3 Myndighetskrav 
Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de 
åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu 
gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan 
komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning. 
Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas. 

 
4.4 Säkerhet 
Hyresgästen ska inte ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt 
hyresavtalet. 

 
1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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4.5 Yttre åverkan/skadegörelse 
Hyresgästen ansvarar för skador som uppkommer till följd av yttre 
åverkan. Hyresgästen ansvarar för och åtar sig att teckna och 
vidmakthålla erforderlig försäkring som täcker skador från yttre 
åverkan. 

 
4.6 Återställande vid avflyttning 
Parterna ska ingå annan överenskommelse (enligt bilaga Klausul för 
återställande vid avflyttning) om bortförande och återställande av lokaler 
vid avflyttning. Senast vid hyresavtalets upphörande ska hyresgästen ha 
bortfört sin egendom. 
Hyresgästen är inte skyldig att återställa lokalen. 

308



Sida 12 (18)
Hyresmodell Tjörns kommun

 
 
 

5 Övrigt 

5.1 Lokalvård 
TBAB ska som huvudregel ansvara för lokalvården i hyresobjekten. 
Kostnaden för lokalvården inklusive trappstädning ingår inte i hyran 
utan regleras i särskilt lokalvårdsavtal. 
I de fall hyresgästen själva ansvarar för lokalvården ska TBAB 
tillhandahålla städinstruktioner och genomföra kontroller att 
lokalvården utförs enligt instruktion. 

 
5.2 Upplåtelser av lokaler i andra hand 
Andrahandsupplåtelse av lokal ska godkännas av TBAB. 
Hyresgästen har, enligt överenskomna förutsättningar, rätt att 
genomföra korttidsuthyrningar till externa parter, utan att inhämta 
godkännande från TBAB. Korttidsuthyrning innebär att lokalen 
uthyrs tillfälligt i andra hand i maximalt 7 dygn per 
uthyrningstillfälle. 
Förutsättningarna för genomförande av korttidhyrningar ska 
fastställas i det hyresavtal som upprättas mellan hyresgästen och 
TBAB. 

 
5.3 Tilläggsavtal 
Verksamhetsanpassningar som vidtas under hyrestiden ska prissättas 
genom ett tilläggsavtal. Om åtgärden innebär en förändring av 
hyresobjektets area ska istället ett nytt huvudavtal upprättas mellan 
parterna. 

Tiden för tilläggsavtalet ska fastställas med utgångspunkt i 
investeringens avskrivningstid. Om hyresavtalet sägs upp innan 
investeringens avskrivningstid löpt ut förfaller återstående belopp till 
betalning och ska betalas av hyresgästen. Om hela eller delar av den 
återstående kostnaden för investeringen kan läggas till hyran för en 
tillträdande hyresgäst ska den ersättning som avträdande hyresgäst ska 
betala jämkas i motsvarande mån. 

För åtgärder som finansieras av hyresgästen har TBAB rätt att få 
ersättning för tillkommande kostnader för drift och underhåll om 
parterna är överens om att TBAB ska ansvara för drift och underhåll. 

 
5.4 Utredningar och åtgärder på hyresgästens 

initiativ 
Hyresgästen måste inhämta godkännande från TBAB innan åtgärder 
genomförs som påverkar hyresobjektet. 
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Om hyresgästen vill genomföra utredningar om eventuella ändringar i 
lokalerna ska TBAB tillhandahålla nödvändig information om lokalerna 
såsom exempelvis ritningar och tekniska specifikationer och viss 
konsultation. Om förslaget kräver mer omfattande beräkningar från 
TBAB (mer än 4 timmar per objekt och år) har TBAB ha rätt till 
ersättning för nedlagd tid. 

 
5.5 Ärendehantering 
Alla felanmälningar och ärenden ska registreras i TBABs 
ärendehanteringssystem. 

 
5.6 Dialog och samverkan 
Dialog och samverkan mellan parterna ska ske i de forum som finns 
fastställda i Tjörns kommuns riktlinjer för lokalförsörjning. 

 
 

5.7 Tolkning och tillämpning av hyresavtal 
Vid uppkomst av oklarheter kring tolkning av hyresavtalen ska i första 
hand kommunjurist konsulteras i syfte att uppnå en 
samförståndslösning. 
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Bilaga 2 – Principer för beräkning av hyra i lokaler 
 
 

Aktiviteter/kostnadsslag Definitioner och kostnader Principer för beräkning av hyra 
Skatter och avgifter Kostnader för avgifter och skatter så som fastighetsskatt. Hyran baseras på budgeterad kostnad per objekt. 

Driftskostnader 
– Fastighetsel 
– Värme 
– Varmvatten 
– Kyla 
– Ventilation 

Avgifter och fakturor från energibolag. Hyran baseras på budgeterade kostnader per objekt för avgifter och 
fakturor från energibolag. 

Vatten och avlopp Avgifter och fakturor från va-leverantör. 
Kostnader för tömning av fettavskiljare och slambrunnar 
Kostnader för personal och maskiner för egen vattenreservoar, 
vattenbrunn, reningsanläggning eller pumpstation. 

Hyran baseras på budgeterade kostnader per objekt för avgifter och 
fakturor från va-leverantör. 
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Aktiviteter/kostnadsslag Definitioner och kostnader Principer för beräkning av hyra 
Tillsyn och skötsel 
– Fastighetsskötsel 
– Driftövervakning 
– Renhållning utvändigt 
– Avfallshantering 
– Grönyteskötsel 
– Snöröjning och sandning 

Justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel av 
förbrukningsmaterial. Observation av funktion hos ett objekt och 
rapportering av eventuella avvikelser (Ur Aff definitioner 2015) 
Exempel på kostnader: 
– Personal inklusive arbetsledning 
– Köpta tjänster 
– Material 
– Transporter 
– Avgifter 
– Räntor och avskrivningar för investeringar i fordon, maskiner, 

etc 
– Besiktningar 

Hyran baseras på budgeterad kostnad per lokalkategori och år. 
Snöröjning och halkbekämpning är beräknad för normalår. 
Den budgeterade kostnaden fördelas per objekt inom lokalkategorin 
efter antalet kvadratmeter bruksarea, kr/m² BRA. 

Planerat underhåll Underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och omfattning. 
Återställer funktionen till ursprunglig nivå. Utförs mer sällan än ett 
år. (Ur: Aff definitioner 2015). 
Omfattar åtgärder som inte hanteras som 
ersättningsinvesteringar. Exempel på kostnader: 
– Personal inklusive arbetsledning 
– Köpta tjänster 
– Material 
– Transporter 
– Avgifter 
– Räntor och avskrivningar för investeringar i fordon, maskiner, 

etc 

Hyran baseras på den genomsnittliga budgeterade kostnad per 
lokalkategori och år utifrån TBABs underhållsplan. 
Hyresvärden har rätt att i samråd med kommunen omprioritera 
underhållsåtgärder mellan objekt. 
Den budgeterade kostnaden fördelas per objekt inom lokalkategorin 
efter antalet kvadratmeter bruksarea, kr/m² BRA. 
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Aktiviteter/kostnadsslag Definitioner och kostnader Principer för beräkning av hyra 
Avhjälpande underhåll Underhållsåtgärder som utförs när funktionen på ett objekt nått en 

oacceptabel nivå. Återställer till den nivå som förelåg före 
funktionsavbrottet (Ur: Aff-definitioner 2015). 
För exempel på kostnader, se planerat underhåll. 

Hyran baseras på budgeterad kostnad per lokalkategori och år. Den 
budgeterade kostnaden ska baseras på statistik från tidigare år. 
Den budgeterade kostnaden fördelas per objekt inom lokalkategorin 
efter antalet kvadratmeter bruksarea, kr/m² BRA. 

Administration 
– Ledning 
– Ekonomi 
– Personaladm 
– IT och telefoni 
– Marknadsföring och information 
– Hyresadministration 
– Ärendehantering? 
– Miljöledning 
– Utrednings- och 

utvecklingsuppdrag 
– Teknisk planering och uppföljning 
– Dokumenthantering 
– Övrig administration 

Utgör hyresvärdens kostnader för att leda och administrera sin 
verksamhet. Vid prissättning och jämförelser med externa utförare 
bör administrationskostnaden även omfatta administration som 
köps in från interna och externa parter. 
Exempel på kostnader: 
– Personal 
– Lokaler 
– Köpta tjänster 
– IT och telefoni 
– Kontorsutrustning 
– Kontorsmaterial 

Hyran baseras på TBABs budgeterade kostnad för administration av 
ägda och hyrda objekt. 
Den budgeterade kostnaden fördelas på ägda och hyrda objekt efter 
antalet kvadratmeter bruksarea, kr/m² BRA. 
Beloppet bör anpassas efter respektive kategoris andel av 
administrationskostnaden 
Personalkostnader för arbetsledning av tillsyn, skötsel och underhåll bör 
redovisas på dessa aktiviteter och inte som administration. 

Räntor och avskrivningar Räntor och avskrivningar på investeringar som aktiveras i enlighet 
med kommunens investeringspolicy. 

Underlag för hyror är årskostnad för räntor och avskrivningar per objekt 
och komponent. 
Räntorna och avskrivningarna räknas om till årliga annuiteter enligt 
nominella annuitetsmetoden. 
Avskrivningstiden motsvarar respektive komponentens ekonomiska 
livslängd. 
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Aktiviteter/kostnadsslag Definitioner och kostnader Principer för beräkning av hyra 
  Kalkylräntan motsvarar TBABs genomsnittliga låneränta samt 

riskpremie. 

Riskpremie Riskpremiens syfte är att TBAB över tid ska få täckning för 
kostnader som är svåra att bedöma på förhand. 

Riskpremiens storlek ska fastställas baserat på med vilken säkerhet 
kostnadernas kan förutspås. 
Ambitionen är att minimera riskpremiens storlek. Så stor del av de 
framtida kostnaderna som möjligt ska täckas av budgeten för planerat 
underhåll. 

Fastighetsförsäkring Kostnader för försäkringspremie avseende fastighetsförsäkring. Hyran baseras på budgeterad kostnad per objekt. 

Säkerhet/Låsanordningar Kostnader för lås- och stöldskyddsanordningar, ”skalskydd”, larm, 
bevakning, 

Hyran omfattar budgeterad kostnad per objekt. 

Reservkraftverk Kostnader relaterade till reservkraftverk. För fastinstallerad 
reservkraft belastar kostnaden det hyresobjekt där 
reservkraftverket är installerat. För mobil reservkraft fördelas 
kostnaden mellan de hyresobjekt som har intag för reservkraft 
installerade. 

Hyran omfattar budgeterad kostnad per objekt. 

Skadegörelse Kostnaden kan ingå i avhjälpande underhåll, vilket bör beaktas vid 
jämförelser med branschnyckeltal. 
För exempel på kostnader, se planerat underhåll. 
Skadegörelse som sker under tider då hyresgästen bedriver 
verksamhet i lokalen ingår inte i hyran utan bekostas direkt av 
hyresgästen. 

Hyran baseras på budgeterad kostnad per lokalkategori och år. 
Den budgeterade kostnaden fördelas per objekt inom lokalkategorin 
efter antalet kvadratmeter bruksarea, kr/m² BRA. 
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Bilaga 1 Definitionslista 
 

Begrepp Definition 

Akut åtgärd 

 

Teknisk eller administrativ åtgärd som behöver utföras utan dröjsmål 

Med akut åtgärd avses händelse som kan orsaka personskada, väsentlig 
störning på verksamhet eller skada på egendom om den inte åtgärdas utan 
dröjsmål. 

Avhjälpande underhåll Underhållsåtgärder som utförs när funktionen på ett objekt nått en oacceptabel 
nivå 

Jfr underhåll, planerat underhåll 

Vid avhjälpande underhåll återställs normalt funktionen till den nivå som 
förelåg innan funktionsavbrottet. 

Åtgärd är avhjälpande underhåll oberoende av orsaken till att funktionen 
uppnått en oacceptabel nivå. Avhjälpande underhåll avser i första hand byte 
av komponent till system, inte byte av hela system. 

Avhjälpande underhåll utförs normalt genom reparation eller byte efter 
felanmälan, tillsynsrapportering eller larm. 

För exemplifiering se tolkningstabell i Vägledning 15. 

Drift Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt 

Drift innefattar tillsyn och skötsel och utförs med ett förväntat intervall minst en 
gång per år. Den funktion som ska upprätthållas är den för tillfället möjliga med 
hänsyn till slitage, objektets ålder, prestationsförmåga samt till den verksamhet 
som bedrivs. 

Bilden visar sambandet mellan drift, tillsyn och skötsel 

Korttidsuthyrningar Korttidsuthyrningar avser uthyrningar som är timbaserade som exempelvis 
avser bokningar av idrottshallar, möteslokaler etc. 

Planerat underhåll 

 

Underhållsåtgärder som är planerade till tid, art och omfattning 

Jfr underhåll, avhjälpande underhåll 

Vid planerat underhåll återställs funktionen till den ursprungliga nivån. 

Normalt utförs planerat underhåll innan funktionen uppnått en oacceptabel 
nivå. 

Planerat underhåll utförs mer sällan än en gång per år. 

För exemplifiering se tolkningstabell i Vägledning 15. 
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Skadegörelse Uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakad sakskada. 

Skötsel Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt 
byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial 

Byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial som innebär återställande av 
funktion är skötsel. 

Stadigvarande uthyrning Uthyrning som normalt varar under en längre period och är att anse som ett 
hyresavtal enligt Jordabalken 12 kap, 

Tillsyn Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och 
rapportering av eventuella avvikelser Tillsyn inkluderar användande av 
mätinstrument och avläsning av logg/status i programvara. 

Underhåll tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt 

Jfr avhjälpande underhåll, planerat underhåll 

Återställa inkluderar eventuell förbättrad prestanda på material, vara eller 
komponent. 

Underhåll omfattar arbetsprestation, hjälpmedel och byte av material, vara eller 
komponent. 
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Gränsdragningslista - gruppboenden, äldreboenden

Gränsdragningen anger vilken part som bär ansvar och kostnad. 
Generellt: alla mobila och ej fast installerade inventarier är hyresgästens ansvar om ej annat anges.
Allt nedan avser befintlig utrustning, allt nytt hyresregleras.
Investeringar under 100 000 kr kan faktureras hg.
Donationer till verksamheter underhålls och sköts ej av TBAB

Nyinstallationer både in- och utvändigt av hg ska godkännas av TBAB
Med anledning av automatisering av gräsklippning
skall all nyplanering av träd, buskar, rabatter
godkännas av TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning

Mark/markanläggningar:
Vägar och hårdgjorda ytor TBAB TBAB
Grönytor/trädgårdsytor TBAB TBAB
Växthus och odlingar HG HG Sinnernas trädgård
Parkeringar inkl linjemarkeringar TBAB TBAB
Eluttag för elbilar och motorvärmare HG HG Förbrukning debiteras
Gångbanor, trottoarer, utvändiga trappor TBAB TBAB

Fastsatta trädgårdanläggningar
TBAB TBAB Ex utemöbler,

papperskorgar
Cykelställ fast monterad TBAB TBAB
Markledningar för VA, värme, el TBAB TBAB
Belysningsstolpar TBAB TBAB
Flaggstänger inkl beslag och linor TBAB TBAB
Flaggor, flaggning HG HG
Stängsel, grindar, staket TBAB TBAB
Olje/fettavskiljare TBAB TBAB
Trafikskyltar TBAB TBAB
Ogienteringstavlor HG HG I samråd med TBAB

Yttre byggnadsdelar:

Fasader, tak, fönster, dörrar, grundläggning etc där
tillhörande fastmonterad utrustning är avsedd för
byggnadens bärande, tekniska beständighet och
funktion

TBAB TBAB

Yttre byggnadskompletteringar:

Brandstegar och annan fastmonterad
säkerhetsutrustning

TBAB TBAB

Fasadstegar TBAB TBAB
Låscylindrar, nyckelsystem och inpasseringssystem TBAB TBAB
Extra nycklar och taggar HG HG
Registrering av taggar i inpassseringssystem HG HG
Tak- och terassavrinning TBAB TBAB
Takskyddsanordning TBAB TBAB
Skärmtak över entréer, cykelställ TBAB TBAB
Solavskärmningar installerade vid byggnation TBAB TBAB
Solavskärmningar installerade av hg HG HG
Fasadskylt (hyresgästen) inkl skyltlov HG HG
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Skyltning fastighetens drift och säkerhet TBAB TBAB
Snöröjning av yttertak, tillsyn  och nedtag av istappar TBAB TBAB

Invändiga byggnadsdelar:

Byggnadskonstruktioner där tillhörande fastmonterad
kompletteringsutrustning är avsedd för byggnadens
bärande, tekniska beständighet och funktion

TBAB TBAB Ex innerväggar,
golvbeläggningar, innerdörrar,
glaspartier, avlopp, el mm

Undercentral, fläktrum, elcentral, städrum, soprum,
miljörum och andra utrymmen avsedda för
fastighetsdriften med tillhörande inredning

TBAB TBAB

Invändiga byggnadskompletteringar:

Ytskikt som väggar, golv, tak vid normalt slitage
TBAB TBAB Enl underhållsplanering

Spis, värmeplattor, kyl/sval/frys, diskmaskin i
personalrum

TBAB TBAB

Microugn, kaffebryggare i personalrum HG HG
Tvättutrustning TBAB TBAB
Torkskåp, torkrum TBAB TBAB
WC/tvättställ TBAB TBAB
Toalettsitsar TBAB HG
HWC utrustning TBAB TBAB
Solavskärmningar HG HG
Speglar och beslag i hygienutrymmen TBAB TBAB
Bastu med tillhörande fast inredning TBAB TBAB Lavar, aggregat
Beslag innerdörrar ej låsbara/låsbara TBAB TBAB
Fästbeslag för gardin och draperier HG HG
Skåp för personal HG HG
Ljudabsorbenter TBAB TBAB Undertak
Whiteboard, smartboard, AV-utrustning HG HG
Hörselslinga TBAB TBAB

Tele/data/larm/signalsystem:
Ledningsnät för anläggningar som nyttjas av både
hyresgäst och hyresvärd

TBAB TBAB Inbyggt i fastigheten

Övervakningsanläggning för fastighetens drift TBAB TBAB
TV/kabel-TV/telefonanläggning, datanät TBAB HG
Nödsignalanläggning för HWC, vilorum TBAB TBAB
Passagekontrollanläggning i skalskydd TBAB TBAB
Inbrottslarmsanläggning TBAB TBAB
Fördelningsnät för data från panel till uttag TBAB HG
Entrésignalanläggning TBAB TBAB
Vaktrondering TBAB TBAB Extra rondering debiteras hg

Brandskydd:
Se separat gränsdragningslista

El:
Kanalisation för elanläggningar TBAB TBAB
Ställverk TBAB TBAB
Elkraftsdistribution TBAB TBAB
Armaturer allmänbelysning TBAB TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Återställning eller byte säkringar/elproppar TBAB
Byte glödlampor, lysrör och glimtändare HG
Belysningsarmaturer för stationär platsbelysning HG HG
UPS-anläggningar lokala HG HG
Reservkrafsanläggningar, diesel TBAB TBAB Stationära, mobila el inget ska

framgå av avtalDörrautomatik service TBAB TBAB

VVS:
Värmecentral TBAB TBAB
Värmesystem inkl radiatorer TBAB TBAB
Anläggningar för till- och frånluft inkl filter TBAB TBAB
Dag- och spillvattenanläggningar TBAB TBAB
Golvbrunnar TBAB HG
Utslagsbackar TBAB HG
Primärvarmvattensystem TBAB TBAB
Sekundärvarmvattensystem TBAB TBAB
Luft/luft-värmpump för kyla/AC statinära TBAB TBAB
Luftkyla/AC mobila HG HG
Luftfuktare mobila HG HG
Solfångare vattenburen TBAB TBAB
Sollceller TBAB TBAB

Skadegörelse/onormalt slitage:
Invändig byggnad för alla tidpunkter HG Orsakad av hg

Utvändig byggnad och utrustning för alla tidpunkter HG Orsakad av hg

Avfall:
Städning av miljörum/soprum TBAB
Kärltvätt TBAB
Extrabeställningar av kärl och tömmning HG
Grovsopor, miljöfarligt avfall HG

Besiktning Åtgärd Anmärkning

Myndighets- och besiktningskrav:

OVK besiktning TBAB TBAB
Vid verksamhets-
förändring: hg

El revision TBAB TBAB
Vid verksamhets-
förändring: hg

Brandlarm, sprinkler besiktning TBAB TBAB/HG
Vid verksamhets-
förändring: hg

Brandsyn, SBA, brandkåren
TBAB TBAB/HG Enligt lag, delat ansvar. Se gräns-

dragningslista
Hissar besiktning TBAB TBAB Ej vid bostadsanpassning
Portar besiktning TBAB TBAB
Tryckkärl besiktning TBAB TBAB
Lyftdon, travers besiktning HG HG Patientlift t ex
Dörrautomatik besiktning TBAB TBAB
Skydds- och säkerhetsronder HG HG
Sotning och rengöring imkanaler TBAB TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Gränsdragningslista - skolor, förskolor
Generellt: alla mobila och ej fast installerade inventarier är hyresgästens ansvar om ej annat anges. 
Allt nedan avser befintlig utrustning, allt nytt hyresregleras.
Investeringar under 100 000 kr kan faktureras hg.
Donationer, gåvor till verksamheter underhålls och sköts ej av TBAB
Nyinstallationer av hg ska godkännas av TBAB
Med anledning av automatisering av
gräsklippning skall all nyplanering av träd,
buskar, rabatter godkännas av TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning

Mark/markanläggningar:

Vägar och hårdgjorda ytor TBAB TBAB
Grönytor/trädgårdsytor TBAB TBAB
Växthus och odlingar HG HG
Parkeringar inkl linjemarkeringar TBAB TBAB
Eluttag för elbilar och motorvärmare HG HG Förbrukning debiteras
Gångbanor, trottoarer, utvändiga trappor TBAB TBAB
Fastsatta trädgårdanläggningar TBAB TBAB Ex utemöbler, papperskorgar
Cykelställ fast monterad TBAB TBAB
Markledningar för VA, värme, el TBAB TBAB
Belysningsstolpar TBAB TBAB
Flaggstänger inkl beslag och linor TBAB TBAB
Flaggor, flaggning HG HG
Stängsel, grindar, staket TBAB TBAB
Olje/fettavskiljare TBAB TBAB
Trafikskyltar TBAB TBAB
Stötdämpande underlag, lekplatser TBAB TBAB
Lekplatser, multiarenor med fast utrustning TBAB TBAB
Boll- och idrottsplaner HG HG
Mål, basketkorgar och nät till dito HG HG
Ogienteringstavlor HG HG I samråd med TBAB
Fasadskylt (hyresgästen) inkl skyltlov HG HG
Skyltning fastighetens drift och säkerhet TBAB TBAB

Yttre byggnadsdelar:
Fasader, tak, fönster, dörrar, grundläggning etc
där tillhörande fastmonterad utrustning är
avsedd för byggnadens bärande, tekniska
beständighet och funktion TBAB TBAB

Yttre byggnadskompletteringar:
Brandstegar och annan fastmonterad
säkerhetsutrustning TBAB TBAB
Solavskärmningar installerade vid byggnation TBAB TBAB

Inventeras via statusbedömning
Solavskärmningar installerade av hg HG HG Inventeras via statusbedömning
Fasadstegar TBAB TBAB
Låscylindrar, nyckelsystem och
inpasseringssystem TBAB TBAB
Extra nycklar och taggar HG HG
Registrering av taggar i inpassseringssystem HG HG
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Tak- och terassavrinning TBAB TBAB
Takskyddsanordning TBAB TBAB
Skärmtak över entréer, cykelställ TBAB TBAB
Snöröjning av yttertak, tillsyn  och nedtag av
istappar TBAB TBAB

Invändiga byggnadsdelar:
Byggnadskonstruktioner där tillhörande
fastmonterad kompletteringsutrustning är
avsedd för byggnadens bärande, tekniska
beständighet och funktion TBAB TBAB

Ex innerväggar, golvbeläggningar,
innerdörrar, glaspartier, avlopp, el
mm

Undercentral, fläktrum, elcentral, städrum,
soprum, miljörum och andra utrymmen avsedda
för fastighetsdriften med tillhörande inredning

TBAB TBAB

Invändiga byggnadskompletteringar:

Ytskikt som väggar, golv, tak vid normalt slitage TBAB TBAB Enl underhållsplanering
Spis, värmeplattor, kyl/sval/frys, diskmaskin i
personalrum

TBAB TBAB

Microugn, kaffebryggare i personalrum HG HG
Tvättutrustning TBAB TBAB Förskolor
Torkskåp, torkrum TBAB TBAB
WC/tvättställ TBAB TBAB
Toalettsitsar TBAB HG
HWC utrustning TBAB TBAB
Solavskärmningar HG HG
Speglar och beslag i hygienutrymmen TBAB TBAB
Bastu med tillhörande fast inredning TBAB TBAB Lavar, aggregat
Beslag innerdörrar ej låsbara/låsbara TBAB TBAB
Fästbeslag för gardin och draperier HG HG
Kapphyllor, elevskåp HG HG
Skåp för personal HG HG
Ljudabsorbenter TBAB TBAB Undertak
Sporthallsutrustning fastmonterad TBAB TBAB
Sporthallsutrustning ej fast installerad HG HG

Undervisningsutrustning avsedd för
verksamheten som är fastmonterad eller
fristående i slöjd-, teknik- eller hemkunskapssalar HG HG Inkl elanslutningar
Whiteboard, smartboard, AV-utrustning HG HG
Hörselslinga TBAB TBAB
Skötbord fastmonterad HG HG Förskolor

Tele/data/larm/signalsystem:
Ledningsnät för anläggningar som nyttjas av
både hyresgäst och hyresvärd TBAB TBAB Inbyggt i fastigheten
Övervakningsanläggning för fastighetens drift TBAB TBAB
TV/kabel-TV/telefonanläggning, datanät TBAB HG
Nödsignalanläggning för HWC, vilorum TBAB TBAB
Passagekontrollanläggning i skalskydd TBAB TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Tidanläggning, centralur, rastsignal HG HG
Inbrottslarmsanläggning TBAB TBAB
Fördelningsnät för data från panel till uttag TBAB HG
Entrésignalanläggning TBAB TBAB Förskolor
Vaktrondering TBAB TBAB Extra rondering debiteras hg

Brandskydd:
Se separat gränsdragningslista

El:
Kanalisation för elanläggningar TBAB TBAB
Ställverk TBAB TBAB
Elkraftsdistribution TBAB TBAB

forts. El:
Armaturer allmänbelysning TBAB TBAB
Återställning el byte säkringar/elproppar TBAB
Byte glödlampor, lysrör och glimtändare HG
Belysningsarmaturer för stationär platsbelysning HG HG
UPS-anläggningar lokala HG HG

Reservkrafsanläggningar, diesel
TBAB TBAB stationära,  mobila el inget ska

framgå av varje avtal
Dörrautomatik service TBAB TBAB

VVS:
Värmecentral TBAB TBAB
Värmesystem inkl radiatorer TBAB TBAB
Anläggningar för till- och frånluft inkl filter TBAB TBAB
Dag- och spillvattenanläggningar TBAB TBAB
Golvbrunnar TBAB TBAB
Utslagsbackar TBAB TBAB
Primärvarmvattensystem TBAB TBAB
Sekundärvarmvattensystem TBAB TBAB
Luft/luft-värmpump för kyla/AC statinära TBAB TBAB
Luftkyla/AC mobila HG HG
Luftfuktare mobila HG HG
Solfångare vattenburen TBAB TBAB
Sollceller TBAB TBAB

Skadegörelse/onormalt slitage:
Invändig byggnad för alla tidpunkter HG

Utvändig byggnad och utrustning HG

Ur försäkringsperspektiv bör hela
ansvaret ligga på en part för att inte
få för höga premier. Den bör då ligga
på vht då de har mest möjlighet att
styra detta.

Avfall:
Städning av miljörum/soprum TBAB 1 gång/vecka
Kärltvätt TBAB Vid behov, avgörs av HV
Extrabeställningar av kärl och tömmning HG
Grovsopor, miljöfarligt avfall HG
Spolning av brunnar och avlopp TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Besiktning Åtgärd
Myndighets- och besiktningskrav:
OVK besiktning TBAB TBAB
El revision TBAB TBAB/HG
Brandsyn, SBA, brandkåren TBAB TBAB/HG Se separat gränsdragningslista
Revisionsbesiktning brandlarm/sprinkler TBAB TBAB/HG
Hissar besiktning TBAB TBAB
Portar, lingångar, gradänger besiktning TBAB TBAB
Tryckkärl besiktning TBAB TBAB
Lyftdon, travers besiktning HG HG
Sporthallsutrustning fast monterad besiktning TBAB TBAB
Sporthallsutrustning ej fast monterad besiktning HG HG
Lekplatsbesiktning TBAB TBAB
Skydds- och säkerhetsronder HG HG
Sotning och rengöring imkanaler TBAB TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Gränsdragningslista - övriga fastigheter
Generellt: alla mobila och ej fast installerade inventarier är hyresgästens ansvar om ej annat anges. 
Allt nedan avser befintlig utrustning, allt nytt hyresregleras.
Investeringar under 100 000 kr kan faktureras hg.
Donationer till verksamheter underhålls och sköts ej av TBAB
Nyinstallationer av hg ska godkännas av TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning

Mark/markanläggningar:

Vägar och hårdgjorda ytor TBAB TBAB
Grönytor/trädgårdsytor TBAB TBAB
Växthus och odlingar HG HG
Parkeringar inkl linjemarkeringar TBAB TBAB
Eluttag för elbilar och motorvärmare HG HG Förbrukning debiteras hg.
Gångbanor, trottoarer, utvändiga trappor TBAB TBAB
Fastsatta trädgårdanläggningar TBAB TBAB Ex utemöbler, papperskorgar
Cykelställ fast monterad TBAB TBAB
Markledningar för VA, värme, el TBAB TBAB
Belysningsstolpar TBAB TBAB
Flaggstänger inkl beslag och linor TBAB TBAB
Flaggor, flaggning HG HG
Stängsel, grindar, staket TBAB TBAB
Olje/fettavskiljare TBAB TBAB
Trafikskyltar TBAB TBAB
Ogienteringstavlor HG HG I samråd med TBAB

Yttre byggnadsdelar:
Fasader, tak, fönster, dörrar, grundläggning etc där
tillhörande fastmonterad utrustning är avsedd för
byggnadens bärande, tekniska beständighet och
funktion TBAB TBAB

Yttre byggnadskompletteringar:

Brandstegar och annan fastmonterad säkerhetsutrustningTBAB TBAB
Fasadstegar TBAB TBAB
Låscylindrar, nyckelsystem och inpasseringssystem TBAB TBAB
Extra nycklar och taggar HG HG
Registrering av taggar i inpassseringssystem HG HG
Tak- och terassavrinning TBAB TBAB
Takskyddsanordning TBAB TBAB
Skärmtak över entréer, cykelställ TBAB TBAB
Solavskärmningar installerade vid byggnation TBAB TBAB
Solavskärmningar installerade av hg HG HG
Fasadskylt (hyresgästen) inkl skyltlov HG HG
Skyltning fastighetens drift och säkerhet TBAB TBAB
Snöröjning av yttertak, tillsyn  och nedtag av istappar TBAB TBAB

Invändiga byggnadsdelar:
Byggnadskonstruktioner där tillhörande fastmonterad
kompletteringsutrustning är avsedd för byggnadens
bärande, tekniska beständighet och funktion

TBAB TBAB Ex innerväggar, golvbeläggningar,
innerdörrar, glaspartier, avlopp,
el mm
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Undercentral, fläktrum, elcentral, städrum, soprum,
miljörum och andra utrymmen avsedda för
fastighetsdriften med tillhörande inredning

TBAB TBAB

Invändiga byggnadskompletteringar:
Ytskikt som väggar, golv, tak vid normalt slitage TBAB TBAB Enl underhållsplanering
Spis, värmeplattor, kyl/sval/frys, diskmaskin i
personalrum

TBAB TBAB

Microugn, kaffebryggare i personalrum HG HG
WC/tvättställ TBAB TBAB
Toalettsitsar TBAB HG
HWC utrustning TBAB TBAB
Solavskärmningar HG HG
Speglar och beslag i hygienutrymmen TBAB TBAB
Beslag innerdörrar ej låsbara/låsbara TBAB TBAB
Fästbeslag för gardin och draperier HG HG
Kapphyllor HG HG
Skåp för personal HG HG
Ljudabsorbenter TBAB TBAB Undertak
Whiteboard, smartboard, AV-utrustning HG HG

Tele/data/larm/signalsystem:
Ledningsnät för anläggningar som nyttjas av både
hyresgäst och hyresvärd TBAB TBAB Inbyggt i fastigheten
Övervakningsanläggning för fastighetens drift TBAB TBAB
TV/kabel-TV/telefonanläggning, datanät TBAB HG
Nödsignalanläggning för HWC, vilorum TBAB TBAB
Passagekontrollanläggning i skalskydd TBAB TBAB
Inbrottslarmsanläggning TBAB TBAB
Fördelningsnät för data från panel till uttag TBAB HG
Entrésignalanläggning TBAB TBAB
Vaktrondering TBAB TBAB Extra rondering debiteras hg

Brandskydd:
Byggnadstekniskt brandskydd TBAB TBAB
Brandposter inomhus TBAB TBAB
Automtisk brandlarmsanläggning TBAB TBAB
Rökluckor TBAB TBAB
Sprinkleranläggning TBAB TBAB
Utrymmningstrappa/stegar TBAB TBAB
Utrymmningsskyltar, nödbelysning TBAB TBAB
Utrymmningsplaner, varselmarkering HG HG
Brandvarnare HG HG
Brandsläckningsredskap teknikutrymmen TBAB TBAB
Handbrandsläckare TBAB TBAB
Brandfiltar mm HG HG

El:
Kanalisation för elanläggningar TBAB TBAB
Ställverk TBAB TBAB
Elkraftsdistribution TBAB TBAB
Armaturer allmänbelysning TBAB TBAB
Återställning eller byte säkringar/elproppar TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Byte glödlampor, lysrör och glimtändare HG
Belysningsarmaturer för stationär platsbelysning HG HG
UPS-anläggningar lokala HG HG

VVS:
Värmecentral TBAB TBAB
Värmesystem inkl radiatorer TBAB TBAB
Anläggningar för till- och frånluft inkl filter TBAB TBAB
Dag- och spillvattenanläggningar TBAB TBAB
Golvbrunnar TBAB HG
Utslagsbackar TBAB HG
Primärvarmvattensystem TBAB TBAB
Sekundärvarmvattensystem TBAB TBAB
Luft/luft-värmpump för kyla/AC statinära TBAB TBAB
Luftkyla/AC mobila HG HG
Luftfuktare mobila HG HG
Solfångare vattenburen TBAB TBAB
Solceller TBAB TBAB

Avfall:
Städning av miljörum/soprum TBAB
Kärltvätt TBAB
Extrabeställningar av kärl och tömmning HG
Grovsopor, miljöfarligt avfall HG
spolning av brunnar och avlopp TBAB

Besiktning Åtgärd
Myndighets och besiktningskrav:
OVK besiktning TBAB TBAB/HG
El revision TBAB TBAB/HG
Brandsyn, SBA, brandkåren TBAB TBAB/HG
Brandlarm besiktning TBAB TBAB/HG
Sprinkler besiktning TBAB TBAB
Högspänning serviceavtal TBAB TBAB
Hissar besiktning TBAB TBAB/HG
Portar, lingångar, gradänger besiktning TBAB TBAB/HG
Tryckkärl besiktning TBAB TBAB/HG
Lyftdon, travers besiktning HG HG
Sporthallsutrustning fast monterad besiktning TBAB TBAB
Sporthallsutrustning ej fast monterad besiktning HG HG
Lekplatsbesiktning TBAB TBAB
Dörrautomatik besiktning TBAB TBAB
Skydds- och säkerhetsronder HG HG
Sotning och rengöring imkanaler TBAB TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 3 Gränsdragningslista

Gränsdragningslista - centralkök, mottagningskök
Generellt: alla mobila och ej fast installerade inventarier är hyresgästens ansvar om ej annat anges. 
Allt nedan avser befintlig utrustning, allt nytt hyresregleras.
Nyinstallationer av hg ska godkännas av TBAB

Planerat underhåll Löpande drift &
skötsel

Anmärkning

Centralkök:
Kombiugn TBAB TBAB
Kokeri TBAB TBAB
Kokgrytor TBAB TBAB
Stekbord TBAB TBAB
Spis TBAB TBAB
Blandningsmaskin TBAB TBAB
Diskmaskin TBAB TBAB
Granulatdiskmaskin TBAB TBAB
Lågtryckstvätt TBAB TBAB
Värmerier TBAB TBAB
Kylbänk fastmonterad TBAB TBAB
Värmeskåp stationärt TBAB TBAB
Snabbnedkylningsskåp TBAB TBAB
Kylrum TBAB TBAB
Frysrum TBAB TBAB
Kylskåp storkök TBAB TBAB
Frysskåp storkök TBAB TBAB
Bänkar med fast anslutning till el, vatten TBAB TBAB
Bänkar i linje/ fast inredning TBAB TBAB
Diskinlämningsbänk TBAB TBAB
Spolbänk TBAB TBAB
Inmatningsbänk TBAB TBAB
Rullbanor TBAB TBAB
Vattensifon med spillbricka TBAB TBAB
Handdusch TBAB TBAB
Upptiningsskåp TBAB TBAB
Nedkylningsskåp/snabbkylning TBAB TBAB
Vägghyllor i kyl TBAB TBAB
Skafthållare HG HG
Tallriksdispenser HG HG
Korgdispenser HG HG
Skärmaskin HG HG
Snabbhack HG HG
Konservöppnare HG HG
Grönsaksskärare HG HG
Potatisskalare HG HG
Mikrovågsugn TBAB TBAB
Högskåp HG HG
Tvättmaskin TBAB TBAB

Mottagningskök:
Fastmonterad stadigvarande utrustning, som
arbetsbänkar, skåp, hyllor, vitvaror, kökgrytor,
tempereringsskåp och mathissar

TBAB TBAB

Fristående utrustning på hjul, som serveringsvagn,
serveringsdisk, värmeboxar mm

HG HG
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Lös utrustning som skärmaskiner, vispar mm HG HG
Planerat underhåll Löpande drift &

skötsel
Anmärkning
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Hyresmodell Tjörns kommun Bilaga 4 Mall för beräkning av hyra

Funktionsindelad RR - Underlag budget hyra 2022
Ansvar: TBB och TBV  Objekt: 101 - 999   

Utfall Jan - Aug 2021 Budget Jan - Dec 2021 Uppräkning 2022 Budget 20212 

INTÄKTER 0 0 0 0

1400 - Hyra verksamhetslokaler 0 0 Enligt årlig budgetkalkyl 0

1500 - Övriga intäkter från hyresgäster 0 0 Fakturerade reparationskostnader 0

KOSTNADER

Driftkostnader 0 0 KPI 0

2000 - Fastighetsskötsel & städ 0 0 KPI 0

2100 - Reparation 0 0 KPI 0

2110 - Reparation skadegörelse 0 0 Faktureras verksamheten 0

2200 - Uppvärmning 0 0 KPI 0

2300 - Taxebundna kostnader 0 0 KPI och ev faktisk höjning VA 0

2400 - Fastighetsförsäkringar 0 0 KPI 0

2500 - Övrig drift 0 0 KPI 0

2600 - Avskrivna kundfordringar 0 0 ET 0

2800 - Medel till hyresgästorganisation 0 0 ET 0

4010 - Fastighetsanknuten administration 0 0 KPI 0

Underhållskostnader 0 0 0

3000 - Underhåll mark & markanläggningar 0 0 Statusbedömning, årlig justering 0

3100 - Underhåll Bostäder 0 0 ET 0

3200 - Underhåll Verksamhetslokaler 0 0 Statusbedömning, årlig justering 0

Övriga kostnader 0 0 0 0

2700 - Vägavgifter och markavgifter 0 0 Faktiskt belopp 0

7000 - Fastighetsavgift & fastighetsskatt 0 0 ET 0

DRIFTNETTO 0 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 0 0

7200 - Avskrivning 0 0 Ingen justering 0

7300 - Nedskrivning 0 0 Faktiskt belopp 0

7310 - Återförda nedskrivningar 0 0 Faktiskt belopp 0

Övriga kostnader 0 0 0 0

4000 - Central administration 0 0 KPI 0

7010 - Övriga rörelseintäkter 0 0 KPI 0

9000 - Övriga rörelsekostnader 0 0 KPI 0

RÖRELSERESULTAT 0 0 0 0

Finansiella poster netto 0 0 0 0

7100 - Ränteintäkter 0 0 Prognos kommande år 0

7110 - Räntekostnader 0 0 Prognos kommande år 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0 0 0 0

9100 - Bokslutsdispositioner 0 0 ET 0

9200 - Bolagsskatt 0 0 Beräkning 20,6% 0

ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 

Beslut om remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/40 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1 Skicka förslag på hyresmodell för Tjörns kommun på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. 

2 Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-04-06. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Hyresmodell Tjörns 
kommun. Syftet med styrdokumentet ”Hyresmodell Tjörns 
kommun” är att redogöra för bestämmelser kopplade till 
upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns 
Bostads AB. Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns 
kommun hyr av Tjörns Bostads AB. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer 
för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter skickas förslaget på remiss till samtliga nämnder 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

och styrelser. Svar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 
2022-04-06.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-07 
Förslag på hyresmodell för Tjörns kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/16 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslag om 
hyresmodell. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns kommun”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Syftet med modellen är att hyran av lokalerna ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka Tjörns Bostads AB:s 
samlade kostnader för kapital, underhåll och drift så att bolaget kan 
säkerställa och bibehålla fastigheternas funktion och värde långsiktigt.  

Tjörns Bostads AB har tagit del av ”Hyresmodell Tjörns Kommun” och 
ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-03-02 Dnr 2022/16-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556530-7260 
Tjörns Bostads AB  E-post tbab@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet tbab.tjorn.se

Remissvar om hyresmodell för Tjörns Kommun 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslag om 
hyresmodell. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns kommun”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Syftet med modellen är att hyran av lokalerna ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka Tjörns Bostads AB:s 
samlade kostnader för kapital, underhåll och drift så att bolaget kan 
säkerställa och bibehålla fastigheternas funktion och värde långsiktigt.  

Tjörns Bostads AB har tagit del av ”Hyresmodell Tjörns Kommun” och 
ställer sig bakom förslaget. 

 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-03-02 Dnr 2022/16- 

Konsekvens 
Hyresmodellen kommer att bli ett stöd för måluppfyllelse om att 
använda ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart. 

 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Styrelsemöte nr. 1

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/3 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om 
hyresmodell. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns kommun”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Tjörns Måltids AB har tagit del av ”Hyresmodell Tjörns Kommun” och 
ställer sig bakom förslaget. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-07 Dnr 2022/3-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Måltids AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Remissvar om hyresmodell för Tjörns Kommun 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om 
hyresmodell. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Hyresmodell Tjörns kommun”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Tjörns Måltids AB har tagit del av ”Hyresmodell Tjörns Kommun” och 
ställer sig bakom förslaget. 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör

339

mailto:kommun@tjorn.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/37 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Hyresmodell 
Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Hyresmodell Tjörns 
kommun, som redogör för bestämmelser kopplade till upplåtelse 
av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns Bostads 
AB. Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Hyresmodell Tjörns kommun 
Tjänsteutlåtande: Beslut om remiss av hyresmodell för Tjörns 
kommun (kommunkansliet) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden inte har något att erinra 
mot Hyresmodell Tjörns kommun. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-03-03 Dnr 2022/37-294 

Kultur- och fritidsnämnden 

Britta Leander Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndsekreterare 
0732-58 60 31 
britta.leander@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar: Hyresmodell för Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Hyresmodell Tjörns 
kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Hyresmodell Tjörns 
kommun, som redogör för bestämmelser kopplade till upplåtelse av 
lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för 
beräkning av hyror. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 37 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun 
Tjänsteutlåtande: Beslut om remiss av hyresmodell för Tjörns kommun 
(kommunkansliet) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på hyresmodell för Tjörns 
kommun och har skickat förslaget på remiss till samtliga nämnder och 
styrelser. 

Hyresmodell Tjörns kommun redogör för bestämmelser kopplade till 
upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns 
Bostads AB. Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns 
kommun hyr av Tjörns Bostads AB. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. Dokumentet 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-03-03 Dnr 2022/37-294

förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för beräkning av 
hyror.  

Syftet med modellen är att hyran av lokalerna ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka Tjörns Bostads AB:s 
samlade kostnader för kapital, underhåll och drift så att bolaget kan 
säkerställa och bibehålla fastigheternas funktion och värde långsiktigt. 
Hyresmodellen ska även bidra till att uppnå kostnadsmedvetenhet, 
kontinuitet och transparens avseende lokalerna.  

Hyresmodell Tjörns kommun är underordnat styrdokumentet Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Tjörns kommun. 

Bakgrund 
På uppdrag av Tjörns kommuns revisorer granskade 2019 
revisionsbyrån E&Y kommunens lokalförsörjningsprocess. E&Y 
bedömde att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig 
och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Tillsammans med en extern konsult tog kommunledningen under 
2020–2021 fram ett förslag på processer, styrdokument och 
organisation. Ett av styrdokumenten är Hyresmodell Tjörns kommun. 

Konsekvens 
Hyresmodellen ingår tillsammans med frågor rörande organisering av 
fastighetsfrågor samt lokalförsörjningsfrågor för Tjörns kommun i ett 
åtgärdspaket, där alla delar behövs för att uppnå förbättrad styrning 
och ledning kopplat till fastighetsfrågor och för att uppfylla de 
rekommendationer som gavs i revisionens rapport 2019. 

 
Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Remissvar gällande Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/41 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar remissvar avseende 
remissversionen av Hyresmodell Tjörns kommun utan erinran.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat remissversion av 
Hyresmodell Tjörns kommun till samtliga nämnder och bolag, för 
möjlighet till synpunkter.   

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behövde hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Ett av styrdokumenten som arbetats fram är 
Hyresmodell Tjörns kommun. Syftet med hyresmodellen är att redogöra 
för bestämmelser som ska gälla när olika verksamheter inom Tjörns 
kommun hyr lokaler som ägs av Tjörns bostads AB (TBAB). 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för 
beräkning av hyror. Hyresmodell Tjörns kommun är underordnad 
styrdokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 
Hyresmodell Tjörns kommun, remissversion 2022-02-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Windelstrand (M) och Robert Mattsson (C) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-03-15 Dnr 2022/41 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar avseende Hyresmodell Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar remissvar avseende 
remissversionen av Hyresmodell Tjörns kommun utan erinran.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat remissversion av 
Hyresmodell Tjörns kommun till samtliga nämnder och bolag, för 
möjlighet till synpunkter till och med 2022-04-06.   

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behövde hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Ett av styrdokumenten som arbetats fram är 
Hyresmodell Tjörns kommun. Syftet med hyresmodellen är att redogöra 
för bestämmelser som ska gälla när olika verksamheter inom Tjörns 
kommun hyr lokaler som ägs av Tjörns bostads AB (TBAB). 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer för 
beräkning av hyror. Hyresmodell Tjörns kommun är underordnad 
styrdokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun, underlag för remiss 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-03-15 Dnr 2022/41- 

Ärendet  
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behövde hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Förslag på processer, styrdokument och 
organisation har arbetats fram. Ett av styrdokumenten som arbetats 
fram är Hyresmodell Tjörns kommun.  

Syftet med hyresmodellen är att redogöra för bestämmelser som ska 
gälla när samtliga verksamheter inom Tjörns kommun hyr lokaler som 
ägs av Tjörns bostads AB (TBAB). Hyresmodellen omfattar samtliga 
lokaler som Tjörns kommun hyr av TBAB. ’Lokaler’ används som 
samlingsbegrepp och avser verksamhetslokaler, bostäder och andra 
anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror. Hyresmodell Tjörns kommun är 
underordnad styrdokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns 
kommun. 
 
Utgångspunkten för hyresmodellen är att hyran ska baseras på en 
kostnadsersättning som över tiden ska täcka TBAB: s samlade kostnader 
för kapital, underhåll och drift så att TBAB kan säkerställa att 
fastigheternas funktion och värde långsiktigt bibehålls. Parterna har 
därför ett gemensamt ansvar att, med koncernnyttan i fokus, i alla lägen 
söka lösningar och eftersträva att hålla olika kostnader nere oavsett vem 
som för stunden bär dessa. Hyresmodellen ska också bidra till att uppnå 
kostnadsmedvetenhet, kontinuitet och transparens avseende lokalerna. 
Utöver det ska modellen bidra till att uppfylla kommunkoncernens 
övergripande målsättningar för lokalförsörjningen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns något att erinra för 
samhällsbyggnadsnämndens del gällande remissversionen av 
Hyresmodell Tjörns kommun.  

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-25 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 

Remiss: Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/3 

Beslut 
Tjörns Hamnar AB har inget att erinra till förslaget. 

Sammanfattning 
Syftet med ”Hyresmodell Tjörns kommun” är att redogöra för bestämmelser för 
upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun (nedan kallad hyresgästen) från 
hyresvärden Tjörns Bostads AB (nedan kallad TBAB). Med Tjörns kommun 
avses samtliga nämnder, bolag och tillhörande förvaltningar inom Tjörns 
kommun.  
 
Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr 
av TBAB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och 
andra anläggningar. Lokaler används som samlingsbegrepp. 

Tjörns Hamnar AB påverkas inte av föreslagen Hyresmodell och 
har därför inget att erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 37 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-18 Dnr 2022/3-  

 

Janina Liljekvist Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande remiss Hyresmodell för Tjörns 
kommun 

Förslag till beslut 
Tjörns Hamnar AB har inget att erinra till förslaget 

Sammanfattning 
Syftet med ”Hyresmodell Tjörns kommun” är att redogöra för 
bestämmelser för upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun (nedan 
kallad hyresgästen) från hyresvärden Tjörns Bostads AB (nedan kallad 
TBAB). Med Tjörns kommun avses samtliga nämnder, bolag och 
tillhörande förvaltningar inom Tjörns kommun.  
 
Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av 
TBAB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och andra 
anläggningar. Lokaler används som samlingsbegrepp. 

Tjörns Hamnar AB påverkas inte av föreslagen Hyresmodell och har 
därför inget att erinra. 

 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun, version 2022-02-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 

Beslut om remiss till nämnder och styrelser: 
Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/56 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet hyresmodell 
med beaktning av sammanfattade kommentarer som punktats i 
sammanfattningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
upprättat styrdokument Hyresmodell Tjörns Kommun till 
samtliga nämnder och styrelser. Svaren ska ha inkommit till 
kommunkansliet senast den 6 april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på 
upprättat styrdokumentet hyresmodell Tjörns kommun. 

 Då inte hyresgästen äger rätt till nedsättning av hyra för 
hinder av nyttjanderätten vid sedvanligt underhåll bör 
underhåll av lägenheter i särskilda boenden för äldre samt 
trygghetslägenheter prioriteras i det övergripande 
styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. Detta för att 
förhindra tomma lägenheter som kostar både i hyresbortfall 
samt dåligt utnyttjande av personalresurser. 

 I styrdokumentet står också att läsa att hyresgästen årligen 
skriftligt ska redovisa hur det systematiska 
brandskyddsarbetet bedrivs till fastighetsägaren (Tjörns 
Bostads AB). Det här är enligt uppgifter inget som görs 
idag och det behöver därför tas fram en rutin och mall för 
hur och vad som ska redovisas. 

 När det gäller ersättning till Tjörns Bostads AB gällande 
nedlagd tid för konsultation behöver detta beskrivas mer 
ingående på när detta är aktuellt och hur detta ska 
beräknas och hanteras.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämnden vill i samband med denna remiss även lyfta att 
spetskompetens gällande fastigheter och hyressättning saknas i 
förvaltningen.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Remiss Hyresmodell version 2022-02-15  
Tjänsteutlåtande KSAU- Beslut om remiss av hyresmodell för 
Tjörns kommun 
Beslut KSAU 2022-02-24 § 37 Beslut om remiss: Hyresmodell för 
Tjörns kommun 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-03-07 Dnr 2022/56-700 

Socialnämnden 

Per Åkerman Socialnämnden 
Verksamhetskoordinator 
per.akerman@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss Hyresmodell Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet hyresmodell med 
beaktning av sammanfattade kommentarer som punktats i 
sammanfattningen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera upprättat 
styrdokument Hyresmodell Tjörns Kommun till samtliga nämnder och 
styrelser. Svaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 6 
april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på upprättat 
styrdokumentet hyresmodell Tjörns kommun. 

 Då inte hyresgästen äger rätt till nedsättning av hyra för hinder 
av nyttjanderätten vid sedvanligt underhåll bör underhåll av 
lägenheter i särskilda boenden för äldre samt 
trygghetslägenheter prioriteras i det övergripande 
styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. Detta för att 
förhindra tomma lägenheter som kostar både i hyresbortfall samt 
dåligt utnyttjande av personalresurser. 

 I styrdokumentet står också att läsa att hyresgästen årligen 
skriftligt ska redovisa hur det systematiska brandskyddsarbetet 
bedrivs till fastighetsägaren (Tjörns Bostads AB). Det här enligt 
uppgifter inget som görs idag och det behöver därför tas fram en 
rutin och mall för hur och vad som ska redovisas. 

 När det gäller ersättning till Tjörns Bostads AB gällande nedlagd 
tid för konsultation behöver detta beskrivas mer ingående på när 
detta är aktuellt och hur detta ska beräknas och hanteras.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2022-03-07 Dnr 2022/56-700

Socialnämnden vill i samband med denna remiss även lyfta att 
spetskompetens gällande fastigheter och hyressättning saknas i 
förvaltningen.  

 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 § 38 

Bilagor 
Remiss Hyresmodell version 2022-02-15  
Tjänsteutlåtande KSAU- Beslut om remiss av hyresmodell för Tjörns 
kommun 
Beslut KSAU 2022-02-24 § 37 Beslut om remiss: Hyresmodell för Tjörns 
kommun 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

Ärendet  
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Hyresmodell Tjörns 
kommun. Syftet med styrdokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” 
är att redogöra för bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till 
Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns Bostads 
AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och andra 
anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 

Socialnämnden vill i remissvaret återkoppla att man i förslaget inte ser 
några målkonflikter mellan hyresmodellens innehåll och inriktning 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2022-03-07 Dnr 2022/56-700

gentemot socialförvaltnings verksamhet. Det finns dock ett antal 
synpunkter som bör beaktas utifrån socialnämndens perspektiv; 

Då inte hyresgästen äger rätt till nedsättning av hyra för hinder av 
nyttjanderätten vid sedvanligt underhåll bör underhåll av lägenheter i 
särskilda boenden för äldre samt trygghetslägenheter prioriteras i det 
övergripande styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. Det finns 
ett behov att säkerställa tillgången till platser på våra särskilda boenden 
nu när antal äldre med behov av särskilt boende och trygghetsbostäder 
kommer att öka de närmaste åren. Tomma platser på våra 
äldreboenden innebär även sämre utnyttjande av våra personalresurser 
utöver förlorade hyresintäkter som gäller alla hyreslägenheter. 

I styrdokumentet står också att läsa att hyresgästen årligen skriftligt ska 
redovisa hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs till 
fastighetsägaren (Tjörns Bostads AB). Det här enligt uppgifter inget 
som görs idag och det behöver därför tas fram en rutin och mall för hur 
och vad som ska redovisas. 

När det gäller ersättning till Tjörns Bostads AB gällande nedlagd tid för 
konsultation behöver detta beskrivas mer ingående på när detta är 
aktuellt och hur detta ska beräknas och hanteras.  

Socialnämnden vill i samband med denna remiss även lyfta att 
spetskompetens gällande fastigheter och hyressättning saknas i 
förvaltningen.  

Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-04-06. 

 

Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Beslut om remiss till nämnder och styrelser: 
Hyresmodell för Tjörns kommun 

2022/47 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Hyresmodell Tjörns 
kommun. Syftet med styrdokumentet ”Hyresmodell Tjörns 
kommun” är att redogöra för bestämmelser kopplade till 
upplåtelse av lokaler till Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns 
Bostads AB. Hyresmodellen omfattar samtliga lokaler som Tjörns 
kommun hyr av Tjörns Bostads AB. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder och andra anläggningar. 
Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och principer 
för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. 
För att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv 
och synpunkter skickas förslaget på remiss till samtliga nämnder 
och styrelser. Svar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 
2022-04-06. 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I de inledande bestämmelserna i dokumentet ”Hyresmodell 
Tjörns kommun” är det övergripande syfte formulerat utifrån att 
TBAB ska få tillräcklig kostnadsersättning för kapital, underhåll 
och drift för att kunna bibehålla fastigheternas funktion och värde 
på lång sikt. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att syftet 
torde också vara att TBAB ska kunna erbjuda ändamålsenliga och 
väl underhållna lokaler för verksamhetens behov. Hyran måste 
spegla användarvärdet för hyresgästen.  

Bedömningen av fastighetens skick och ändamålsenlighet behöver 
göras utifrån den verksamhet som bedrivs där. Ett förtydligande 
behöver därför göras avseende hur denna bedömning ska 
genomföras och av vem. Barn- och utbildningsförvaltningen anser 
att berörd profession måste ha ett betydande inflytande i denna 
bedömning.  

Ett ökat antal barn- och elever i kommunen tillsammans med 
läroplansändringar och ett ökat användande av digitala lärverktyg 
ställer högre krav på lokalernas funktionalitet och tekniska 
förutsättningar än vad som gällde vid hyresavtalens tecknande. I 
väntan på ett skolstrukturbeslut behövs ett förtydligade avseende 
hur kostnaden ska hanteras för att kommunen ska kunna möta 
dessa utmaningar. De lokalmässiga uppdateringar som behöver 
utföras för att möta verksamhetens förändrade behov bekostas 
idag i stor utsträckning av barn- och utbildningsnämnden.  

På samma sätt behöver frekvensen av vissa delar av det löpande 
underhållet anpassas efter den verksamhet som bedrivs i lokalen. 
Det finns en omfattande underhållsskuld både invändigt och 
utvändigt i merparten av de lokaler som barn- och 
utbildningsförvaltningen verksamheter nyttjar idag.  

Samverkan 
Utsänt per mejl 1 april 2022 för information till barn- och 
utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Hyresmodell Tjörns kommun 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar - Hyresmodell för Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Hyresmodell Tjörns 
kommun. Syftet med styrdokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” 
är att redogöra för bestämmelser kopplade till upplåtelse av lokaler till 
Tjörns kommun från hyresvärden Tjörns Bostads AB. Hyresmodellen 
omfattar samtliga lokaler som Tjörns kommun hyr av Tjörns Bostads 
AB. Med lokaler avses verksamhetslokaler, bostäder och andra 
anläggningar. Dokumentet förtydligar villkor, ansvarsfördelning och 
principer för beräkning av hyror.  

Dokumentet ”Hyresmodell Tjörns kommun” är underordnat 
styrdokumentet ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun”. För 
att förankra förslag på hyresmodell samt inhämta perspektiv och 
synpunkter skickas förslaget på remiss till samtliga nämnder och 
styrelser. Svar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-04-06. 
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I de inledande bestämmelserna i dokumentet ”Hyresmodell Tjörns 
kommun” är det övergripande syfte formulerat utifrån att TBAB ska få 
tillräcklig kostnadsersättning för kapital, underhåll och drift för att 
kunna bibehålla fastigheternas funktion och värde på lång sikt. Barn- 
och utbildningsförvaltningen menar att syftet torde också vara att 
TBAB ska kunna erbjuda ändamålsenliga och väl underhållna lokaler 
för verksamhetens behov. Hyran måste spegla användarvärdet för 
hyresgästen.  

Bedömningen av fastighetens skick och ändamålsenlighet behöver 
göras utifrån den verksamhet som bedrivs där. Ett förtydligande 
behöver därför göras avseende hur denna bedömning ska genomföras 
och av vem. Barn- och utbildningsförvaltningen anser att berörd 
profession måste ha ett betydande inflytande i denna bedömning.  

Ett ökat antal barn- och elever i kommunen tillsammans med 
läroplansändringar och ett ökat användande av digitala lärverktyg 
ställer högre krav på lokalernas funktionalitet och tekniska 
förutsättningar än vad som gällde vid hyresavtalens tecknande. I 
väntan på ett skolstrukturbeslut behövs ett förtydligade avseende hur 
kostnaden ska hanteras för att kommunen ska kunna möta dessa 
utmaningar. De lokalmässiga uppdateringar som behöver utföras för 
att möta verksamhetens förändrade behov bekostas idag i stor 
utsträckning av barn- och utbildningsnämnden.  

På samma sätt behöver frekvensen av vissa delar av det löpande 
underhållet anpassas efter den verksamhet som bedrivs i lokalen. Det 
finns en omfattande underhållsskuld både invändigt och utvändigt i 
merparten av de lokaler som barn- och utbildningsförvaltningen 
verksamheter nyttjar idag.  

Samverkan 
Utsänt per mejl 1 april 2022 för information till barn- och 
utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp 

Bilagor 
Hyresmodell Tjörns kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Antagande av riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/41 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att anta 
styrdokumentet Riktlinjer för lokalförsörjning. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att inför 
kommunfullmäktiges behandling uppdra förvaltningen att 
tydliggöra vad gällande reglemente och delegationsordning för 
kommunstyrelsen anger avseende försäljning av fastigheter, 
avsnitt 3.4 Avveckling, i aktuell riktlinje. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är det Riktlinjer för 
lokalförsörjning som ska gälla för samtliga nämnder och styrelser. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar 
kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån 
riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram som till 
exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning har varit ute på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer 
sig bakom förslaget. Synpunkter har inlämnats från barn- och 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utbildningsnämndens presidieutskott samt från socialnämnden. 
Övriga remissinstanser har inget att erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 74 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 
Socialnämnden 2022-03-30 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-04-
07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med tillägg att 
inför kommunfullmäktiges behandling uppdra förvaltningen att 
tydliggöra vad gällande reglemente och delegationsordning för 
kommunstyrelsen anger avseende försäljning av fastigheter, avsnitt 3.4 
Avveckling, i aktuell riktlinje. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 

Antagande av riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/41 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anta styrdokumentet 
Riktlinjer för lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är det Riktlinjer för 
lokalförsörjning som ska gälla för samtliga nämnder och styrelser. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar 
kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån 
riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram som till 
exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning har varit ute på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer 
sig bakom förslaget. Synpunkter har inlämnats från barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott samt från socialnämnden. 
Övriga remissinstanser har inget att erinra. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Socialnämnden 2022-03-30 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-04 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-04-
07 
Remissvar från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Magdalena Patriksson Kommunstyrelsen 
Avdelningschef 
0304-60 10 32 
magdalena.patriksson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående antagande av riktlinjer för 
lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta styrdokumentet Riktlinjer för 
lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är det Riktlinjer för 
lokalförsörjning som ska gälla för samtliga nämnder och styrelser. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat 
till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån riktlinjerna kommer ett 
antal styrande dokument tas fram som till exempel hyresmodell, 
projektmodell samt rutin för upprättande av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning har varit ute på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser. Samtliga remissinstanser ställer sig 
bakom förslaget. Synpunkter har inlämnats från barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott samt från socialnämnden. Övriga 
remissinstanser har inget att erinra. 
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Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 
Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Socialnämnden 2022-03-30 
Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-04-07 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24 
Beslut Tjörns Bostads AB 2022-03-14 
Beslut Tjörns Måltids AB 2022-03-16 
Beslut Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21 
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23 
Beslut Tjörns Hamnar AB 2022-03-25 
Beslut Socialnämnden 2022-03-30 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 2022-04-06 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 

Ärendet  
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp och extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Riktlinjer för 
lokalförsörjning vars syfte är att tydliggöra processer och ansvar 
kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån riktlinjerna 
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kommer ett antal styrande dokument tas fram som till exempel 
hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande av 
lokalförsörjningsplan. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen 
ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser 
och en låg miljöpåverkan. För att åstadkomma detta krävs att 
koncernens samtliga verksamheter aktivt medverkar i den långsiktiga 
och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd. Riktlinjerna 
fastställer viktiga principer för lokalförsörjningsarbetet så som 
koncernnytta, lokaleffektivitet och hållbarhet.  

Riktlinjerna beskriver även lokalförsörjningsprocessen och olika 
aktörers ansvar och befogenheter i denna process. I riktlinjerna 
tydliggörs också samverkansforum för lokalfrågorna. 

Redovisning och bemötande av inkomna synpunkter från remissrunda 
Riktlinjerna har varit på remiss till samtliga nämnder och styrelser. 
Samtliga av remissinstanserna som svarat ställer sig bakom förslaget på 
riktlinje. Synpunkter har inkommit från socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott. Övriga remissinstanser har inget 
att erinra.  

Inkomna synpunkter från socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott redovisas och bemöts nedan.  

• Socialnämnden anser att kvalitetsaspekten bör beaktas och skrivas 
in i det övergripande målet med lokalförsörjningen 
× Definitionen på kvalitet kan vara många men den vanligaste är 

att kvalitet uppstår när leverantören uppfyller en kunds krav, 
behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad. I förslag till 
riktlinje står att målet för lokalförsörjningsarbetet är att 
kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö 
som bidrar till hög produktivitet hos verksamheterna, en effektiv 
användning av resurser och en låg miljöpåverkan. Dessa 
egenskaper/krav som ska uppfyllas i lokalförsörjningsarbetet har 
man kommit överens om inom kommunens ledningsgrupp. När 
dessa egenskaper/krav uppnås kan man således säga att också 
kvalitet har levererats. 
 

365



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (8) 

 2022-04-07 Dnr 2022/41-283

Det som socialnämnden önskar tillföra riktlinjen handlar dock 
mer om upplevd kvalitet från brukaren/patienten/klienten – att 
den boende på ett äldreboende till exempel känner sig trygg eller 
att miljön i boendet är anpassad utifrån de äldres behov. Detta är 
behov som förslagsvis hanteras och tas om hand i 
förvaltningarnas beskrivning av sina lokalbehov, det vill säga 
vad är det för krav och behov som verksamhetslokalerna ska 
uppfylla. Dessa behov ska skrivas ned i de lokalbehovsplaner 
som respektive förvaltning ska ta fram som underlag för den 
kommungemensamma lokalförsörjningsplanen. Troligtvis 
behöver också dessa behov lyftas fram i planering av nya lokaler 
eller anpassning av befintliga lokaler tillsammans med 
lokalleverantören. 
 
Kommunkansliet menar att synpunkten från socialnämnden inte 
föranleder någon ändring i riktlinjerna.  
 

• Socialnämnden anser att standardiserade bedömningsgrunder 
gällande ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet bör tas fram för 
att undvika subjektiva bedömningar. 
× Enligt riktlinjerna ska stödjande dokument av olika slag tas fram 

för att säkerställa att kommunen arbetar enligt beslut. 
Önskemålet från socialnämnden om standardiserade 
bedömningsgrunder torde vara ett område för kommande 
stödjande dokument att hantera. Men då begreppet 
ändamålsenlighet definieras i riktlinjerna som ”lokaler som 
uppfyller lagar och myndighetskrav samt upprätthåller 
nödvändiga funktioner för en fungerande verksamhet” kan det 
vara svårt att ta fram en enda kommungemensam 
bedömningsgrund. Detta eftersom lokalerna som nyttjas i 
kommunen är av väldigt olika karaktär och då det är olika lagar 
och myndighetskrav som gäller för olika verksamheter.  
 
Begreppet kostnadseffektivitet finns inte definierat i föreslagna 
riktlinjer. Detta bör därför resoneras mer om och eventuellt bör 
en kommungemensam definition tas fram. 
 
Synpunkten från socialnämnden föranleder ingen ändring i 
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förslag till riktlinje. 
 

• Socialnämnden anser att underhållsplanerna för särskilda boende 
för äldre samt trygghetsboenden ska ha högre prioritet än bostäder i 
det ordinarie bostadsbeståndet. 
× Enligt förslag på riktlinje för lokalförsörjning ska det finnas en 

lokalstyrgrupp i vilken kommundirektör, förvaltningschefer 
samt TBAB:s VD ingår. Lokalstyrgruppen ska enligt riktlinjen 
verka på en strategisk nivå och ska besluta om 
lokalförsörjningsplan, projektbeskrivningar och förstudier.  
 
Det definieras inte någonstans i riktlinjerna var frågor kopplade 
till underhållsplaner ska hanteras och beslutas om. Men då det 
sannolikt i socialnämndens kommentar handlar om planerat 
underhåll är det troligt att dessa också ska vägas in i 
kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan och således bör 
beslutas om av lokalstyrgruppen. Det torde också vara i denna 
gruppering prioriteringar av olika åtgärder ska beslutas.  
 
Synpunkten från socialnämnden föranleder ingen ändring i 
förslag till riktlinje utan det får hanteras i arbetet i den föreslagna 
lokalstyrgruppen. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott anser att 
arbetsuppgifterna för förvaltningarnas lokalfunktion bör förtydligas 
och konkretiseras. 
× En riktlinje ska enligt kommunens riktlinje för styrdokument 

ange vilken typ av åtgärder eller tillvägagångsätt som bör väljas i 
en viss situation och ska sätta gränser för omfattningen. 
Riktlinjen är inte absolut bindande och lämnar visst utrymme för 
variationer och tolkning. 
 
I de föreslagna riktlinjerna för lokalförsörjning beskrivs att varje 
förvaltning ska ha en lokalfunktion och det beskrivs också vad 
denna lokalfunktion ska ansvara för och vad den förväntas bidra 
med i lokalförsörjningsprocessen. I övrigt lämnas det öppet för 
respektive förvaltning att avgöra hur lokalfunktionen ska 
bemannas.  
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Det är givetvis viktigt att förväntningar och gränsdragningar 
tydliggörs mellan de olika aktörerna i lokalförsörjningsarbetet. 
Om flera förvaltningar ansluter sig till inlämnad synpunkt är det 
lämpligare att den i stället tas om hand i de stödjande dokument 
av olika slag som ska tas fram utifrån beslutad riktlinje. 
 
Synpunkten från barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 
föranleder inte en förändring i föreslagen riktlinje. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att ett 
förtydligande behöver göras avseende hur bedömningen av 
fastigheternas skick och ändamålsenlighet ska göras och av vem. De 
menar vidare att professionen måste ha ett betydande inflytande i 
denna bedömning. 
× I riktlinjerna beskrivs att en kommungemensam 

lokalförsörjningsplan ska tas fram. Lokalförsörjningsplanen är 
ett underlag för kommunfullmäktiges budget samt kommunens 
investeringsbudget. Som underlag för lokalförsörjningsplanen 
ska respektive förvaltning upprätta lokalbehovsplaner. I 
lokalbehovsplanerna ska redogöras för förvaltningarnas 
lokalbehov samt befintliga lokalers ändamålsenlighet, lokal- och 
kostnadseffektivitet. Om kommunen arbetar så som föreslås i 
riktlinjerna och upprättar goda rutiner, checklistor och mallar för 
detta arbete så torde arbetssättet medföra att professionen får 
stort inflytande över bedömningen av lokalernas 
ändamålsenlighet. Skrivningen i riktlinjerna gör också tydligt att 
det är förvaltningarna som ska ansvara för bedömningen av 
lokalernas ändamålsenlighet och skick.  
 
Kommunkansliet menar därför att inget förtydligande behöver 
göras i riktlinjen. 
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• Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott menar att det 
behövs förtydligande dokument kring hur samutnyttjande av 
lokaler ska ske då verksamheterna som samutnyttjar lokalerna kan 
ha olika uppdrag och krav på ändamålsenlighet. 
× Denna typ av dokument bör inte vara generella eller en del av en 

riktlinje. Detta eftersom generella skrivningar som också ska få 
verkan är svåra att få till och det är högst osäkert vad de skulle 
ge för effekt. Om denna typ av dokument behövs så får det 
upprättas för det aktuella samutnyttjandet.  
 
Kommunkansliet har efterfrågat ett förtydligande från barn- och 
utbildningsförvaltningen kring remissvaret och förvaltningen 
lyfter då fram att det är viktigt att behov och önskemål från 
samtliga verksamheter som ska nyttja lokalerna tas om hand. De 
menar också att det är viktigt att få med hur man ska hantera 
underhåll och ändringar som klassas som verksamhetskostnader 
i salar som samutnyttjas, vilken verksamhet som bör bekosta 
onormalt slitage.  
 
Hyresmodellen innebär att hyresavtal tecknas mellan två parter, 
det blir mellan TBAB och Tjörns kommuns fastighetsavdelning. 
Det innebär att i samband med tecknande av avtal bör samtliga 
behov och önskemål från de som ska nyttja lokalerna tas med, 
och om man inte kan komma överens så behöver eventuellt 
kompromisser göras. Det är också mellan de två tecknande 
parterna TBAB och Tjörns kommuns fastighetsavdelning som 
resonemang kring kostnader för till exempel slitage ska föras. 
Därmed borde den problematik som barn- och 
utbildningsnämndens presidieutskott upplever idag till stor del 
minimeras, dvs att de upplever att de får ta kostnader som inte 
hör hemma på deras verksamhet. 
 
Synpunkten från barn- och utbildningsnämndens presidieutskott 
föranleder inte någon ändring i de föreslagna riktlinjerna. 
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Förvaltningens förslag 
Kommunkansliet har under ovanstående rubrik dokumenterat och 
bemött de synpunkter som inkommit under remissrundan. Utifrån 
detta föreslår kommunkansliet att riktlinjer för lokalförsörjning ska 
antas enligt bilagt förslag till detta tjänsteutlåtande.  

Konsekvens 
Detta ärende är nära sammankopplat med ärende 2021/311 rörande 
organisering av fastighetsfrågor samt ärende 2022/42 rörande 
hyresmodell för Tjörns kommun. Ärendena ska ses som delar i ett 
åtgärdspaket – ett åtgärdspaket där alla delar behövs för att uppnå 
förbättrad styrning och ledning kopplat till fastighetsfrågor och för att 
uppfylla de rekommendationer som gavs i revisionens rapport 2019. 

Som en konsekvens av ett antagande av den föreslagna riktlinjen bör 
stödjande dokument för lokalförsörjningen tas fram skyndsamt.  

Det är också viktigt att såväl förvaltningarna som den 
kommunövergripande fastighetsavdelningen tillser så att det finns 
tillräcklig kompetens hos de medarbetare som ska arbeta med 
lokalförsörjningsfrågorna. Kompetensutvecklande insatser kan komma 
att behövas på olika nivåer i organisationen. Då mer ansvar även 
kommer att läggas på förvaltningarna är det viktigt att tid avsätts för 
arbete med lokalförsörjningsfrågorna. 

Evike Sandor 
Kommundirektör
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1 Inledning 
 

Syftet med ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun” är att redogöra 
för kommunens styrning av lokalförsörjningsarbete i ett sammanhållet 
dokument. Dokumentet beskriver grundläggande förhållningssätt och 
tillvägagångsätt samt ansvar och roller för lokalförsörjningen. 

 
Med lokalförsörjning avses de åtgärder som krävs för att försörja 
kommunens verksamheter med lokaler. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder, byggnader och andra anläggningar. 
Lokaler används som samlingsbegrepp. 

 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för samtliga nämnder, styrelser och bolag i 
lokalförsörjningsarbetet. 

 
1.1 Koppling till andra styrdokument 
”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun” ska bidra till att 
kommunen uppnår sin vision ”Tjörn möjligheternas ö – hela året och 
hela livet”. 

 
Dessa riktlinjer har även kopplingar till andra dokument som framgår 
av illustrationen nedan: 
• Vision 
• Delegationsordning 
• Policy för investeringshantering 
• Hyresmodell 
• Projektmodell anpassad för lokalprojekt 
• Rutin för upprättande av lokalförsörjningsplan 
• Diverse stödjande dokument 
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1.2 Undantag från riktlinje för styrdokument 
Dessa riktlinjer utgör ett undantag från kommunens riktlinje för 
styrdokument. Dokumentet ger en samlad bild över både aktiverande 
och normerande styrning av lokalförsörjningsarbetet. 

Det innebär att dokumentet både innehåller målsättningar och 
ambitioner samt anger hur vissa givna situationer ska hanteras. 
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2 Lokalförsörjning 

2.1 Övergripande mål 
Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen ska 
ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser 
och en låg miljöpåverkan. 

 
Lokalförsörjningsarbetet ska ge en framförhållning i planeringen och 
möjliggöra för välgrundade beslut. 

 
2.2 Lokalförsörjningsarbetet gäller alla 
Koncernens samtliga verksamheter ska aktivt medverka i den 
långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd. 

 
Koncernnytta 

Fastigheter, lokaler och andra resurser som ägs eller disponeras av 
kommunen är gemensamma resurser. Koncernnyttan ska alltid sättas 
främst när det kommer till planering och prioritering inom 
lokalförsörjning. 

 
Lokaleffektivitet 

Koncernens samtliga verksamheter ska delta aktivt i arbetet med att 
söka möjligheter till effektiviseringar i lokalbestånd och 
lokalanvändning samt medverka till att föreslagna åtgärder genomförs. 

 
Hållbarhet 

Hela kommunkoncernen ska samverka för att arbeta med 
energieffektivisering för att minska driftkostnader och för att minimera 
påverkan på miljön. 
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2.3 Lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsarbetet ska genom beslutade processer tillgodose 
verksamheternas lokalbehov. En sådan process är framtagning av 
lokalbehovsplaner samt lokalförsörjningsplan och en annan är 
genomförande av lokalprojekt. 
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2.3.1 Lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplaner 
Planering och uppföljning av lokalförsörjning och lokalanvändning ska 
dokumenteras. Kommunen ska utarbeta en strategisk handlingsplan för 
lokalbeståndet och lokalanvändningen, en så kallad 
lokalförsörjningsplan. Ansvar och roller framgår av avsnitt 4. 

Lokalförsörjningsplanen ska vara ett underlag för kommunens budget- 
och investeringsplan. Upprättandet ska synkronisera med kommunens 
budget- och investeringsprocess. För upprättande av 
lokalförsörjningsplan se särskild rutin. 

Förvaltningsvisa lokalbehovsplaner ska upprättas som underlag för 
lokalförsörjningsplanen. Lokalbehovsplanerna ska redogöra för 
förvaltningarnas lokalbehov samt befintliga lokaler och följa upp 
lokalernas ändamålsenlighet samt lokal-, och kostnadseffektivitet. 

 
2.3.2 Lokalprojekt 
I lokalförsörjningsplanen redogörs bland annat för olika lokalprojekt. 

 
Lokalprojekt ska bedrivas enligt kommunens projektmodell anpassad 
för lokalprojekt. I arbetsmodellen för lokalprojekt tydliggörs projektens 
olika steg, vem som ansvarar för vad och vilka beslutsunderlag som 
behöver tas fram. 

 
Projektbeskrivningar för lokalprojekt ska godkännas av 
lokalstyrgruppen. 
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3 Strategier och riktlinjer för 
lokalförsörjningen 

Här redogörs för målsättningar, utgångspunkter, vägval och 
tillvägagångsätt för hur vissa givna situationer ska hanteras. 

 
3.1 Koncernens mark, byggnader och lokaler 
Kommunens bolag, Tjörns Bostads AB (TBAB) och Tjörns Hamnar AB 
(THAB), äger och förvaltar i huvudsak de fastigheter som kommunens 
verksamheter nyttjar. I vissa fall är kommunen fastighetsägare, bland 
annat ägs och förvaltas fastigheter för markreserv och exploatering av 
kommunen. 

 
Nyanskaffade fastigheter avsedda för kommunens verksamheter så som 
exempelvis skolor, boenden för äldre och boenden för personer med 
fysisk och psykiskt funktionsnedsättning ska ägas av den part som är 
kommunen i de fall som det är ekonomiskt mest fördelaktiga 
alternativet sett ur ett koncernperspektiv. 

 
3.1.1 Hyresmodell 
För att säkerställa en likvärdig och rättvis hyressättning av lokaler finns 
en hyresmodell för hyressättning inom Tjörns kommun. I 
hyresmodellen redogörs för hyresförhållanden inom 
kommunkoncernen. Där framgår bland annat grundläggande 
hyresvillkor, bestämmelser, principer för hyressättning och 
ansvarsfördelning. 

 
3.1.2 Rätt att teckna hyresavtal 
Rätt att teckna hyresavtal anges i delegationsordning. 

 
3.2 Förvaltning av koncernens fastigheter 
Inom koncernen ska det bedrivas en förvaltning av fastigheterna som är 
långsiktigt hållbar och effektiv. 

 
Fastigheterna ska underhållas och användas med målsättningen att 
bibehålla kapacitet och funktionalitet i syfte att uppnå maximal 
livslängd och optimal driftsekonomi. 
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3.2.1 Fastighetsregister 
För att säkerställa en god förvaltning, överblick och planering ska 
samtliga fastigheter som ägs inom koncernen finnas i digitala 
system/fastighetsregister. 

 
3.2.2 Underhållsplaner 
Långsiktiga underhållsplaner ska finnas för samtliga byggnader. 
Underhållsplanerna ska säkerställa ett långsiktigt värde i fastigheten. 
Parallellt ska underhållsåtgärder anpassas efter lokalens avsedda 
ändamål. 

 
Underhållsåtgärder ska vara anpassade till den tid som det finns ett 
dokumenterat behov av byggnaden eller till den tid som det finns 
beslut om att fortsatt äga byggnaden. 

 
3.3 Anskaffning/Investering 
Med anskaffning avses ny-, om- och tillbyggnad, köp, annat förvärv 
eller hyra av byggnad, lokal, etc. 

Anskaffningar kan genomföras om de bedöms vara nödvändiga för att: 
 

 Tillgodose behov av lokaler 
 Uppfylla lagar och myndighetskrav 
 Upprätthålla en byggnad eller lokals funktion 
 Effektivisera resursanvändningen 

 
När nya lokaler anskaffas ska möjligheter till samnyttjande främjas och 
tas i beaktning. 

 
3.3.1 Prioritering mellan ägda eller hyrda lokaler 
Möjligheten att tillgodose utökade eller förändrade lokalbehov ska alltid 
prövas inom befintligt bestånd. 

Långsiktiga behov ska i första hand tillgodoses i koncernens egna 
lokaler. Lokalbehov som väntas sträcka sig längre än 5 år ska ses som 
långsiktiga. 

Inhyrning från extern fastighetsägare kan prövas om ett eller flera av 
följande kriterier är uppfyllda: 

 Kommunen eller kommunens bolag inte kan erbjuda 
ändamålsenliga lokaler 

 Behoven bedöms vara kortsiktiga 
 Det bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet sett 

till helheten för verksamheten 
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3.3.2 Lokalinvesteringar 
Förutsättningarna för investering i materiella anläggningar (så som 
fastigheter och lokaler) framgår av kommunens investeringspolicy. 
Redovisningen regleras i Lagen om kommunalredovisning1 samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 
En investering ska bokföras till anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet 
ska samtliga kostnader ingå som är direkt kopplade till förvärvet. För 
lokalinvesteringar förtydligas: 

 
• Exempel på utgifter som inte ska ingå är administration och andra 

allmänna omkostnader samt hyra av moduler/baracker. Inte heller 
behovsutredningar och förstudier som inte är direkt kopplade till 
förvärvet ingår. Dessa ingår i den löpande driftredovisningen. 

• Om en pågående anläggningsinvestering inte genomförs 
kostnadsförs upparbetade kostnader i sin helhet och påverkar 
driftsbudgeten. 

Genomförande av lokalprojekt ska följa kommunens projektmodell 
anpassad för lokalprojekt. 

 
3.3.3 Beslut om investeringsbudget och investeringsplan 
Investeringar i lokalbeståndet ska vara planerade och beslutade i 
kommunens investeringsbudget och plan för investeringar. 

Innehållet ska bygga på behov redovisade i lokalbehovsplaner som 
sedan prioriterats i lokalförsörjningsplanen. 

Beslut om investeringsbudget fattas av kommunfullmäktige i samband 
med att budgeten fastställs. 

Investeringsanslag beviljas per projekt. För mindre investeringar kan 
samlingsanslag beviljas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
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3.4 Avveckling 
När ett lokalbehov har förändrats eller inte längre finns kvar ska en 
konsekvensanalys göras för att säkerställa de långsiktiga behoven innan 
avveckling sker. Med avveckling avses uppsägning, försäljning, rivning 
eller annan överlåtelse av lokal, byggnad, etc. Planerade avvecklingar 
ska i normalfallet vara angivna och prioriterade i kommunens 
lokalförsörjningsplan. 

 
Avveckling prövas genom att säkerställa att det inte längre finns behov 
av lokalen. Prövning av avveckling sker i flera steg och kan innebär att 
en lokal avvecklas till en viss nivå men därefter bedöms ska finnas kvar 
hos kommunen eller inom koncernen. För att en lokal ska avvecklas och 
inte finnas kvar inom kommunkoncernen ska prövning ha skett enligt 
samtliga tre steg. 

 
1. Lokalnyttjaren har inte längre behov av lokalen 

Förvaltningschef har efter konsekvensanalys bedömt att 
verksamheten inte längre behöver lokalen. Lokalen lämnas till 
kommunens lokalbank vilket beslutas av förvaltningschef efter 
samråd med lokalsamordnare. Om förvaltningschef och 
lokalsamordnare gör olika bedömningar beslutar 
lokalstyrgruppen. 

2. Kommunen har inte längre behov av lokalen  
Lokalsamordnare har efter konsekvensanalys bedömt att ingen av 
kommunens lokalnyttjare behöver lokalen. Inhyrda lokaler sägs 
upp vilket beslutas av lokalsamordnare i samråd med 
lokalstyrgrupp. Lokaler inom kommunkoncernen tillfaller 
fastighetsägarens lokalbank. 

För lokaler som ägs inom kommunkoncernen: 

3. Kommunkoncernen har inte längre behov av lokalen 
Fastighetsägaren har efter konsekvensanalys bedömt att det inte 
längre finns ett behov av lokalen. Behovet ska vara prövat hos 
nyttjande verksamheter (steg 1), kommunen (steg 2) och övriga 
inom kommunkoncernen (steg 3). Lokalen avvecklas genom 
exempelvis försäljning eller rivning, vilket beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Planerade avvecklingar ska i normalfallet vara angivna och prioriterade 
i kommunens lokalförsörjningsplan. En konsekvensanalys ska alltid 
göras för att säkerställa de långsiktiga behoven innan avveckling sker. 
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3.4.1 Undantag från avveckling 
Undantag från att besluta om avveckling kan beviljas. 

 
3.5 Lokalbank 

 
3.5.1 Lokalbank kommunen 
Kommunstyrelsen har en lokalbank med lediga lokaler. Det kan vara 
lokaler som kommunen äger eller hyr men som verksamheten inte 
längre behöver. Kommunstyrelsen bär kostnaden för lokalerna i 
lokalbanken. 

Verksamheten kan bara säga upp hel, eller tydligt avgränsningsbar del 
av lokal. Med avgränsningsbar del avses att den ska gå att nyttja av 
annan verksamhet. Innan uppsägning sker ska avveckling prövas enligt 
avsnitt 3.4 Avveckling. Verksamheten ska avisera till lokalsamordnaren 
att en lokal planeras att sägas upp senast 1 månad innan uppsägning 
måste ske. 

Exempel: Ett hyresavtal löper ut 31 december med 9 månaders uppsägningstid. 
Senast 31a mars ska hyresvärden meddelas att hyresavtalet sägs upp. Senast 
den 28e februari ska lokalsamordnaren informeras om att verksamheten 
planerar uppsägning. 

Lokaler i lokalbanken kan disponeras om till andra verksamheter eller 
hyresgäster. Tar en annan verksamhet över lokalen får de även ett 
ansvar för hyreskostnaden. 

 
3.5.2 Lokalbank för kommunens bolag 
Kommunens bolag (TBAB och THAB) har varsin lokalbank för lokaler 
utan hyreskontrakt. För lokaler som bolagen fritt kan disponera har 
bolagen fullt kostnadsansvar. 

Begränsar kommunen bolagens möjlighet att fritt disponera eller 
avveckla en lokal som finns i en lokalbank ska bolaget kompenseras för 
alla kostnader för aktuell lokal/fastighet. 
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4 Ansvar och roller 

4.1 Organisation för lokalförsörjning 
För att lokalförsörjningsarbetet ska fungera krävs en etablerad 
organisation för arbetet. 

På såväl strategisk, som taktisk och operativ nivå finns representanter 
från kommunens interna lokalförsörjare, lokalnyttjande verksamheter 
och leverantörer av lokaler och service. 

I figur 1 visas organisationsmodellen för kommunens 
lokalförsörjningsarbete. I detta avsnitt (4. Ansvar och Roller) beskrivs de 
olika funktionernas ansvar. Hänvisning till figur nedan görs (A-D) och 
(1-3). 
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4.2 Politisk styrning 
 

4.2.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige (A) beslutar om kommunens budget och 
investeringsplan. 

 
4.2.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen (A) har det yttersta ansvaret för att 
lokalförsörjningsarbetet genomförs. Kommunstyrelsen beslutar om 
kommunens lokalförsörjningsplan. 

 
4.3 Kommunkansliet 
Kommunkansliet, genom Fastighetsavdelningen, ansvarar för 
kommunens lokalförsörjning. 

Fastighetsavdelningen är kommunens lokalförsörjare (B). 
 

4.3.1 Lokalförsörjare och lokalsamordnare 
Med lokalförsörjare (B) avses en central funktion på kommunen som 
ska ha ansvar för att tillse att verksamheterna får de lokaler och 
servicetjänster som lokalstyrgruppen har beslutat. Funktionen är en 
gemensam funktion för hela kommunen och dess arbete ska genomsyras 
av ett kommunkoncernperspektiv. 

 
Lokalförsörjaren ska ha goda kunskaper om kommunens 
kärnverksamheter och arbeta strategiskt och operativt med förslag till 
utveckling och effektiviseringar. 

 
Lokalsamordnaren är den hos lokalförsörjaren som har det 
huvudsakliga ansvaret för att arbeta med lokalförsörjningsfrågorna. 

 
I ansvaret ingår att: 

• planera, anskaffa, bevara och avveckla ägda och hyrda fastigheter, 
lokaler och bostäder 

• upprätthålla en välfungerande planeringsorganisation och forum för 
lokalförsörjning 

• ta fram kommunens lokalförsörjningsplan 

• samordna lokalprojekt och att bereda frågor för beslut i 
lokalstyrgruppen samt stötta förvaltningen i beredning av beslut i 
berörd nämnd. 
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• ansvara för enklare utredningar och förstudier inför investeringar 
och projekt. Dessa ska göras i nära samverkan med lokalnyttjande 
nämnder/förvaltningar. 

• ansvara för att internt stötta förvaltningar som hyr ut lokaler eller 
bostäder i andra hand i avtalsfrågor, hyresförhandlingar, etc. 

 
4.3.2 Lokalnyttjande nämnder/förvaltningar/styrelser/bolag 
Kommunens nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag är nyttjare av 
lokaler (D) och ansvarar för verksamheternas lokalanvändning. I 
egenskap av arbetsgivare ansvarar de även för arbetsmiljön2. 

Varje förvaltning har en lokalfunktion som arbetar med lokalfrågor 
inom förvaltningen. Funktionen kan utgöras av en eller flera personer. 

Förvaltningarnas lokalfunktion ska aktivt delta i kommunens 
lokalförsörjningsplanering. Det innebär bland annat aktivt medverka för 
att säkerställa behov samt vara delaktiga i mindre utredningar och 
förstudier inom ramen för ordinarie drift. 

Nämnder/styrelser för de olika verksamheterna beslutar om inriktning 
för verksamheten. Utifrån dessa beslut tas verksamhetens prognoser och 
lokalbehov fram i samverkan mellan förvaltningen och lokalförsörjaren. 

Lokalbehoven som utgör underlag för kommunens samplanering och 
lokalförsörjningsplan ska förankras i respektive nämnd. 

 
4.3.3 Leverantörer av lokaler och service 
Kommunens leverantörer av lokaler- och service (C) utgörs av både 
kommunala bolag och externa bolag. 

 
Kommunens bolag som levererar lokaler och andra servicetjänster som 
exempelvis måltider och lokalvård har i uppdrag att medverka i 
lokalförsörjningsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Arbetsmiljölag (1977:1160) (AML) samt Arbetsmiljöverket (av.se) 
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4.4 Forum för samverkan 
 

4.4.1 Lokalstyrgrupp 
Lokalstyrgruppen (1) arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och 
ansvarar för den strategiska samordningen, planeringen och 
uppföljningen av lokalförsörjningen. Lokalstyrgruppen verkar på en 
strategisk nivå. 

 
Lokalstyrgruppen utgörs av kommunledningsgruppen. 
Kommunledningsgruppen består av kommundirektör, kommunens 
förvaltningschefer och TBAB:s VD. Kommundirektören är 
sammankallande. 

 
Till gruppen kan andra funktioner adjungeras beroende på vilka 
frågeställningar som är aktuella, exempelvis avdelningschef 
Fastighetsavdelningen, lokalsamordnare och ekonomichef. 

 
Ansvarsområden och beslutsmandat 
Lokalstyrgruppen ska besluta om förvaltningens förslag till 
lokalförsörjningsplan. Lokalstyrgruppen beslutar om 
projektbeskrivningar och när förstudier ska påbörjas. 

 
4.4.2 Lokalberedningsgrupp 
Lokalberedningen (2) bereder ärenden inför beslut i lokalstyrgruppen. 

 
Lokalberedningsgruppen utgörs av representanter från 
lokalförsörjaren, representanter från lokalnyttjande verksamheter samt 
representanter från TBAB. Arbetet leds av lokalsamordnaren. 

 
Representant från nyttjande verksamhets lokalfunktion har ett särskilt 
ansvar för att representera sin förvaltning och att tillhandahålla 
underlag och medverka i framtagning av lokalbehovsplaner samt 
mindre utredningar. 

Ansvarsområden och beslutsmandat 
Beredningsgruppen ansvarar för att gå igenom lokalbehov och bereda 
om förslag till lokalförsörjningsåtgärder, förstudier och 
projektbeskrivningar. Lokalberedningsgruppen har inget 
beslutsmandat. 
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Definitioner 
 
 

Fastighetsförvaltning Arbetet med att förvalta en fastighet, planera för drift och underhåll. 

Fastighetsavdelning Avdelning inom Kommunkansliet med ansvar för mark och exploatering, GIS samt 
lokal- och fastighetsfrågor. 

Lokalnyttjare Verksamhet som nyttjar lokal, fastighet eller byggnad. Samlingsbegrepp för 
förvaltning/nämnd som är en nyttjare av lokaler. 

Lokalförsörjare En central funktion på kommunen som ansvarar för att tillse att verksamheterna får 
de lokaler och servicetjänster som de behöver. 

Lokalsamordnare En del av lokalförsörjarens organisation med huvudsakligt ansvar för att arbeta 
med lokalförsörjningsfrågorna. 

Förvaltningens 
lokalfunktion 

Benämning på förvaltningens lokalfunktion, kan utgöras av en eller flera personer 
som arbetar med lokalfrågor inom förvaltningen. 

Fastighetsägare Ägare av fastighet, kan vara antingen kommunen, eller något av de kommunala 
bolagen eller en extern fastighetsägare. 

Leverantör av lokaler 
och service 

Kommunens leverantörer av lokaler och service utgörs av både kommunala bolag 
och externa bolag. Det kan exempelvis vara fastighetsägare eller servicebolag. 

Anskaffning Med anskaffning avses ny-, om- och tillbyggnad, köp, annat förvärv eller hyra av 
byggnad, lokal, etc. 

Avveckling Med avveckling avses uppsägning, försäljning, rivning eller annan överlåtelse av 
lokal, byggnad, etc. 

Lokalförsörjning Åtgärder för att försörja kommunens verksamheter med lokaler, biståndsbedömda 
bostäder, mark och anläggningar. 

Lokaleffektivitet Lokaleffektivitet förutsätter en avvägning mellan nytta och kostnad som erhålls 
genom rätt mängd lokaler, i rätt tid och på rätt plats. 

Ändamålsenlighet Med ändamålsenliga lokaler menas att lokalerna ska uppfylla lagar och 
myndighetskrav för verksamheten samt upprätthålla nödvändiga funktioner för en 
fungerande verksamhet. 

Fastighet Enligt Jordabalken jord som är indelad fastigheter. Till en fastighet hör allmänna 
fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör som tillförts fastigheten 
stadigvarande bruk. 

Byggnad Definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av 
tak och/eller av tak och väggar som är varaktigt planerad på mark eller helt eller 
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. 

Lokal Används som begrepp för byggnad eller del av byggnad som upplåts för en 
lokalnyttjare. 

Lokalbehov Verksamhetens behov av lokaler, kan uttryckas i kapacitet, läge och 
lokalfunktioner. 

Extern inhyrning Inhyrning av lokal från fastighetsägare utanför kommunkoncernen. 
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Investering En investering är en anskaffning av fast eller lös egendom för stadigvarande bruk 
eller innehav och ska ingå i kommunens anläggningsredovisning. Investeringen 
blir en tillgång som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i 
framtiden. 

Lokalanvändning Lokaler per verksamhet, kvadratmeter per elev, etc. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 

Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/41 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1 Skicka ut förslag på riktlinjer för lokalförsörjning på remiss till 
samtliga nämnder och styrelser 

2 Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-04-06 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Riktlinje för 
lokalförsörjning. Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer 
och ansvar kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. 
Utifrån riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram 
som till exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för 
upprättande av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning föreslås skickas på remiss 
för att inhämta synpunkter och perspektiv från samtliga nämnder 
och styrelser. Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet 
senast 2022-04-06. 

 

390



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-07 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, version 2022-02-
15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) och Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet 
ska bifalla förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/17 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslag om 
riktlinjer för lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat 
till kommunens lokalförsörjningsarbete.  

Tjörns Bostads AB har tagit del av ”Riktlinjer för lokalförsörjning” 
daterad 2022-02-24 och ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-02 Dnr 2022/17-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556530-7260 
Tjörns Bostads AB  E-post tbab@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet tbab.tjorn.se

Remissvar om riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslag om riktlinjer 
för lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat 
till kommunens lokalförsörjningsarbete.  

Tjörns Bostads AB har tagit del av ”Riktlinjer för lokalförsörjning” 
daterad 2022-02-24 och ställer sig bakom förslaget.  

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Konsekvens 
Riktlinjer för lokalförsörjning kommer att bli ett stöd för måluppfyllelse 
om att bygga en miljövänlig kommun med hållbar samhällsutveckling. 

 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-16 

Styrelsemöte nr. 1

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/4 

Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om 
riktlinjer för lokalförsörjning. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat 
till kommunens lokalförsörjningsarbete.  

Tjörns Måltids AB har tagit del av ”Riktlinjer för lokalförsörjning” 
daterad 2022-02-24 och ställer sig bakom förslaget.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-07 Dnr 2022/4-  

 

Solbritt Törnqvist Styrelsen för Tjörns Måltids AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 18 
solbritt.tornqvist@tjorn.se

 

Tjörns Måltids AB  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556762-5164 
Adress: Höviksnäsvägen 1B E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 70 Höviksnäs Internet www.tjorn.se

Remissvar om riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig bakom förslag om riktlinjer 
för lokalförsörjning. 

 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera.  

Under 2020 och 2021 har förslag på processer, styrdokument och 
organisation arbetats fram inom kommunkoncernen. Ett av 
styrdokumenten som arbetats fram är ”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 
Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat 
till kommunens lokalförsörjningsarbete.  

Tjörns Måltids AB har tagit del av ”Riktlinjer för lokalförsörjning” 
daterad 2022-02-24 och ställer sig bakom förslaget.  

 

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
Solbritt Törnqvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/36 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Riktlinjer för 
lokalförsörjning för Tjörns kommun, men lokalförsörjningen för 
fritids- och idrottsanläggningar bör förstärkas i 
lokalförsörjningsplanen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Tjörns kommun, som beskriver grundläggande 
förhållningssätt och tillvägagångssätt samt ansvar och roller för 
kommunens lokalförsörjning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun (förslag) 
Beslut om remiss av riktlinjer för lokalförsörjning (TU) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden inte har något att erinra mot 
Riktlinjer för lokalförsörjning för Tjörns kommun, men att 
lokalförsörjningen för fritids- och idrottsanläggningar bör förstärkas i 
lokalförsörjningsplanen.  

Carl Bloom (MP) och Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar 
enligt Gert Kjellbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Gert Kjellbergs 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 

Britta Leander Kultur- och fritidsnämnden 
Nämndsekreterare 
0732-58 60 31 
britta.leander@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar: Riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot Riktlinjer för 
lokalförsörjning för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Tjörns kommun, som beskriver grundläggande 
förhållningssätt och tillvägagångssätt samt ansvar och roller för 
kommunens lokalförsörjning. Riktlinjerna ska vara ett stöd för samtliga 
nämnder, styrelser och bolag i lokalförsörjningsarbetet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-24, § 38 

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun (förslag) 
Tjänsteutlåtande: Beslut om remiss av riktlinjer för lokalförsörjning 
(kommunkansliet) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på riktlinjer för 
lokalförsörjning i Tjörns kommun och har skickat förslaget på remiss 
till samtliga nämnder och styrelser.  

Riktlinjen fastställer viktiga principer för lokalförsörjningsarbetet, 
såsom koncernnytta, lokaleffektivitet och hållbarhet. Det övergripande 
målet är att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker 
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos 
verksamheterna, en effektiv användning av resurser och en låg 
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miljöpåverkan. För att åstadkomma detta krävs att koncernens samtliga 
verksamheter aktivt medverkar i den långsiktiga och strategiska 
planeringen av kommunens lokalbestånd.  

Riktlinjerna beskriver även lokalförsörjningsprocessen och olika 
aktörers ansvar och befogenheter i denna process. I riktlinjen tydliggörs 
också samverkan för lokalfrågorna. 

Utifrån riktlinjerna ska ett antal styrdokument tas fram, till exempel 
hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande av 
lokalförsörjningsplan. 

Bakgrund 
På uppdrag av Tjörns kommuns revisorer granskade 2019 
revisionsbyrån E&Y kommunens lokalförsörjningsprocess. E&Y 
bedömde att kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig 
och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Tillsammans med en extern konsult tog kommunledningen under 
2020–2021 fram ett förslag på processer, styrdokument och 
organisation. Ett av styrdokumenten är Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Tjörns kommun. 

Förvaltnings- och nämnperspektivet 
Kommunens nämnder och förvaltningar är nyttjare av lokaler och 
ansvarar för verksamheternas lokalanvändning. I egenskap av 
arbetsgivare ansvarar de också för arbetsmiljön i lokalerna.  

Varje förvaltning har en lokalfunktion (kan skötas av en eller flera 
medarbetare tillsammans) som arbetar med lokalfrågor samt aktivt 
deltar i den kommunövergripande lokalförsörjningsplaneringen. 
Förvaltningschefen ingår i kommunens lokalstyrgrupp, som beslutar 
om förslag till lokalförsörjningsplan, projektbeskrivningar och när 
förstudier ska påbörjas. 

Såväl en kommunövergripande som förvaltningsvisa 
lokalförsörjningsplaner ska upprättas.  

Kultur- och fritidsförvaltningens perspektiv 
Riktlinjerna berör bland annat prioriteringen mellan ägda och hyrda 
lokaler och anger att inhyrning från extern fastighetsägare kan prövas 
om vissa kriterier uppfylls. Det handlar till exempel om att behoven 
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bedöms vara kortsiktiga eller att alternativet bedöms vara mest 
ekonomiskt fördelaktigt.  

För kultur- och fritidsförvaltningen är detta relevant till exempel utifrån 
Deltas hyra av garage för teknik- och motorspåret på Kultur- och 
fritidscentra. 

Konsekvens 
Lokalförsörjningsarbetet ingår tillsammans med frågor rörande 
organisering av fastighetsfrågor samt hyresmodell för Tjörns kommun i 
ett åtgärdspaket, där alla delar behövs för att uppnå förbättrad styrning 
och ledning kopplat till fastighetsfrågor och för att uppfylla de 
rekommendationer som gavs i revisionens rapport 2019. 

 
Emma Brattgård 
Förvaltningschef

399



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 

Remissvar gällande Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns 
kommun 

2022/40 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar remissvar avseende 
remissversionen av Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun utan 
erinran. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat remissversion av 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
bolag, för möjlighet till synpunkter.   

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behöver hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Ett av styrdokumenten som arbetats fram är 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun. Styrdokumentets syfte är 
att tydliggöra processer och ansvar kopplat till kommunens 
lokalförsörjningsarbete. Utifrån riktlinjerna tas ett antal styrande 
dokument fram: hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-16 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, remissversion 2022-02-24 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Johansson (L) och Robert Windelstrand (M) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 2022-03-16 Dnr 2022/40 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Annie Frid Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 10 06 
annie.frid@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar avseende Riktlinjer för lokalförsörjning i 
Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar remissvar avseende 
remissversionen av Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun utan 
erinran. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har skickat remissversion av 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun till samtliga nämnder och 
bolag, för möjlighet till synpunkter till och med 2022-04-06.   

Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behövde hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Ett av styrdokumenten som arbetats fram är 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun. Styrdokumentets syfte är 
att tydliggöra processer och ansvar kopplat till kommunens 
lokalförsörjningsarbete. Utifrån riktlinjerna tas ett antal styrande 
dokument fram: hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38 

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun, underlag för remiss 
2022-02-15, justerad 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framkom ett antal 
brister som kommunen behövde hantera för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Under 2020 och 
2021 har kommunkansliet arbetat med de rekommendationer som 
revisionen lämnade. Förslag på processer, styrdokument och 
organisation har arbetats fram. Ett av styrdokumenten som arbetats 
fram är Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun. Styrdokumentets 
syfte är att tydliggöra processer och ansvar kopplat till kommunens 
lokalförsörjningsarbete. Utifrån riktlinjerna tas ett antal styrande 
dokument fram: hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande 
av lokalförsörjningsplan. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen 
ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser 
och en låg miljöpåverkan. För att åstadkomma detta krävs att 
koncernens samtliga verksamheter aktivt medverkar i den långsiktiga 
och strategiska planeringen av kommunens lokalbestånd. Riktlinjen 
fastställer viktiga principer för lokalförsörjningsarbetet så som 
koncernnytta, lokaleffektivitet och hållbarhet. Riktlinjen beskriver även 
lokalförsörjningsprocessen och olika aktörers ansvar och befogenheter i 
denna process. 

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns något att erinra för 
samhällsbyggnadsnämndens del gällande remissversionen av Riktlinjer 
för lokalförsörjning i Tjörns kommun. 

 

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-25 

Styrelsemöte nr. 2

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/4 

Beslut 
Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till gemensamma riktlinjer 
för lokalförsörjning för Tjörns kommun. 

Sammanfattning 
Syftet med ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun” är att 
redogöra för kommunens styrning av lokalförsörjningsarbete i ett 
sammanhållet dokument. Dokumentet beskriver grundläggande 
förhållningssätt och tillvägagångsätt samt ansvar och roller för 
lokalförsörjningen. 

Med lokalförsörjning avses de åtgärder som krävs för att försörja 
kommunens verksamheter med lokaler. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder, byggnader och andra anläggningar. 
Lokaler används som samlingsbegrepp. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för samtliga nämnder, styrelser och 
bolag i lokalförsörjningsarbetet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-03-18 Dnr 2022/4-  

 

Janina Liljekvist Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 
Verkställande direktör 
0304-60 11 16 
janina.liljekvist@tjorn.se

 

Postadress  Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 556215-6033 
Tjörns Hamnar AB  E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande remiss riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Här skriver du förslag till beslut. Se nedan text. 

 

Sammanfattning 
Syftet med ”Riktlinjer för lokalförsörjning i Tjörns kommun” är att 
redogöra för kommunens styrning av lokalförsörjningsarbete i ett 
sammanhållet dokument. Dokumentet beskriver grundläggande 
förhållningssätt och tillvägagångsätt samt ansvar och roller för 
lokalförsörjningen. 

Med lokalförsörjning avses de åtgärder som krävs för att försörja 
kommunens verksamheter med lokaler. Med lokaler avses 
verksamhetslokaler, bostäder, byggnader och andra anläggningar. 
Lokaler används som samlingsbegrepp. 

Riktlinjerna ska vara ett stöd för samtliga nämnder, styrelser och bolag i 
lokalförsörjningsarbetet. 

Tjörns Hamnar AB ställer sig positiva till gemensamma riktlinjer för 
lokalförsörjning för Tjörns kommun. 

 

Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 

 Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
Janina Liljekvist 
Verkställande direktör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/57 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet riktlinjer för 
lokalförsörjning med beaktning av sammanfattade kommentarer 
som punktats i sammanfattningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera 
upprättat styrdokument Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns 
Kommun till samtliga nämnder och styrelser. Svaren ska ha 
inkommit till kommunkansliet senast den 6 april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på 
upprättat styrdokument riktlinjer för lokalförsörjning. 

 kvalitetsaspekten bör beaktas och skrivas in i det 
övergripande målet med lokalförsörjning. 

 Standardiserade bedömningsgrunder gällande 
ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten för att 
undvika subjektiva bedömningar. 

 Underhållsplanerna för särskilda boende för äldre samt 
trygghetsboenden ska högre prioritet än bostäder i det 
ordinarie bostadsbeståndet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20022-02-24 § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-04 
Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns kommun 
Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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 2022-03-04 Dnr 2022/57-700 

Socialnämnden 

Per Åkerman Socialnämnden 
Verksamhetskoordinator 
per.akerman@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss Riktlinjer för lokalförsörjnings Tjörns 
kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet riktlinjer för 
lokalförsörjning med beaktning av sammanfattade kommentarer som 
punktats i sammanfattningen. 

Sammanfattning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera upprätta t 
styrdokument Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns Kommun till 
samtliga nämnder och styrelser. Svaren ska ha inkommit till 
kommunkansliet senast den 6 april 2022. 

Sammanfattningsvis har socialnämnden tre kommentarer på upprättat 
styrdokumentet riktlinjer för lokalförsörjning. 

 kvalitetsaspekten bör beaktas och skrivas in i det övergripande 
målet med lokalförsörjning. 

 Standardiserade bedömningsgrunder gällande 
ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten för att undvika 
subjektiva bedömningar. 

 Underhållsplanerna för särskilda boende för äldre samt 
trygghetsboenden ska högre prioritet än bostäder i det ordinarie 
bostadsbeståndet. 

 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 20022-02-24 § 38 
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Bilagor 
Riktlinjer för lokalförsörjning Tjörns kommun 
Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 
 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 

Ärende 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram under 2020/2021 är Riktlinje 
för lokalförsörjning. Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer 
och ansvar kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen 
ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser 
och en låg miljöpåverkan. Socialnämnden anser att även 
kvalitetsaspekten bör beaktas i det övergripande målet. 

I de förvaltningsvisa lokalbehovsplaner som ska upprättas som 
underlag för lokalförsörjningsplanen är det viktigt att 
bedömningsgrunderna i hur ändamålsenligheten och 
kostnadseffektiviteten i lokaler är standardiserade, annars är risken att 
bedömningsgrunderna kommer att skilja sig åt och därmed ge en 
felaktig bild. 
 
När det gäller underhållsplaner måste planerna i fastigheterna med 
särskilda boenden för äldre vara flexibla i sin utformning. Underhåll av 
dessa lägenheter bör vara prioriterade då omsättningshastigheten 
kostnaden för en tom lägenhet är högre än i det ordinarie 
fastighetsbeståndet. Inom de närmaste åren kommer behoven av dessa 
platser öka. Ej verkställda beslut om särskilt boende medför höga 
kostnader för kommunen.  
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Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-04-06. 

 
Shujaat Noormohamed 

Förvaltningschef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Beslut om remiss: Riktlinjer för lokalförsörjning 

2022/48 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens 
lokalförsörjningsprocess på uppdrag av kommunens revisorer. I 
granskningen framgick att det fanns ett antal stora brister som 
kommunen behövde hantera. Sammantaget bedömde E&Y att 
kommunstyrelsen inte hade säkerställt en ändamålsenlig och 
effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning 
av kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Riktlinje för 
lokalförsörjning. Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer 
och ansvar kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. 
Utifrån riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram 
som till exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för 
upprättande av lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning föreslås skickas på remiss 
för att inhämta synpunkter och perspektiv från samtliga nämnder 
och styrelser. Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet 
senast 2022-04-06. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att 
kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö 
som bidrar till hög produktivitet hos verksamheterna, en effektiv 
användning av resurser och en låg miljöpåverkan.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissvar avseende 
skolstrukturen (BUN pekat på vikten av tillgången till 
ändamålsenliga lokaler, anpassade efter nutida och framtida 
behov. Skolans läroplan har genomgått stora förändringar sedan 
skolorna på Tjörn byggdes. Kraven har successivt ökat avseende 
den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i skolan, för att alla 
elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att lära, känna 
trygghet och trivas.  

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning ger kommunens enskilda 
förvaltningar betydligt större ansvar i den övergripande 
lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningsvisa lokalbehovsplaner 
ska upprättas och redogöra för förvaltningarnas lokalbehov. 
Ändamålsenligheten i befintliga lokaler ska också följas upp, så 
även lokal-, och kostnadseffektivitet. För att detta arbete ska 
kunna ske på ett kvalitativt och likvärdigt sätt, behöver 
arbetsuppgifterna för förvaltningarnas lokalfunktion förtydligas 
och konkretiseras.  

Bedömningen av lokalernas ändamålsenlighet kommer, enligt 
föreslagna riktlinjer, bli central i arbetet med 
lokalförsörjningsprocessen. Ett förtydligande behöver därför göras 
avseende hur denna bedömning ska genomföras och av vem. 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att berörd profession 
måste ha ett betydande inflytande i denna bedömning.  

Samutnyttjande av lokaler är ett sätt att nyttja befintliga lokaler på 
ett mer effektivt sätt. Detta görs idag i olika utsträckning inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter, men det saknas 
beslutade riktlinjer för hur samnyttjande ska ske mellan 
förvaltningar som har olika uppdrag och krav på 
ändamålsenlighet. Detta bör kompletteras till föreslagna riktlinjer 
för lokalförsörjning för att skapa goda förutsättningar för ökat 
samutnyttjande på längre sikt.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser sammantaget positivt på 
en gemensam styrning av kommunens lokalförsörjningsarbete, 
men ser samtidigt att det finns en omfattande underhållsskuld i 
merparten av de lokaler som nämndens verksamheter nyttjar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens presidieutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

idag. Det behöver förtydligas hur denna underhållsskuld ska 
hanteras inom ramen för de nya riktlinjerna.  

Samverkan 
Utsänt per mejl 1 april 2022 för information till barn- och 
utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Remiss Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Remissvar - Riktlinjer för lokalförsörjning 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar remissen i enlighet med 
förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Företaget E&Y granskade 2019 kommunens lokalförsörjningsprocess på 
uppdrag av kommunens revisorer. I granskningen framgick att det 
fanns ett antal stora brister som kommunen behövde hantera. 
Sammantaget bedömde E&Y att kommunstyrelsen inte hade säkerställt 
en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. 

Under 2020 och 2021 har kommunkansliet arbetat med de 
rekommendationer som revisionen lämnade. Förslag på processer, 
styrdokument och organisation har arbetats fram under ledning av 
kommundirektören och tillsammans med kommundirektörens 
ledningsgrupp samt extern konsult. 

Ett av styrdokumenten som arbetats fram är Riktlinje för 
lokalförsörjning. Styrdokumentets syfte är att tydliggöra processer och 
ansvar kopplat till kommunens lokalförsörjningsarbete. Utifrån 
riktlinjerna kommer ett antal styrande dokument tas fram som till 
exempel hyresmodell, projektmodell samt rutin för upprättande av 
lokalförsörjningsplan. 

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning föreslås skickas på remiss för 
att inhämta synpunkter och perspektiv från samtliga nämnder och 
styrelser. Remissvar ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2022-
04-06. 

Det övergripande målet med lokalförsörjningsarbetet är att kommunen 
ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög 
produktivitet hos verksamheterna, en effektiv användning av resurser 
och en låg miljöpåverkan.  
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Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare remissvar avseende 
skolstrukturen (BUN pekat på vikten av tillgången till ändamålsenliga 
lokaler, anpassade efter nutida och framtida behov. Skolans läroplan 
har genomgått stora förändringar sedan skolorna på Tjörn byggdes. 
Kraven har successivt ökat avseende den pedagogiska, fysiska och 
sociala miljön i skolan, för att alla elever ska få så goda förutsättningar 
som möjligt att lära, känna trygghet och trivas.  

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjning ger kommunens enskilda 
förvaltningar betydligt större ansvar i den övergripande 
lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningsvisa lokalbehovsplaner ska 
upprättas och redogöra för förvaltningarnas lokalbehov. 
Ändamålsenligheten i befintliga lokaler ska också följas upp, så även 
lokal-, och kostnadseffektivitet. För att detta arbete ska kunna ske på ett 
kvalitativt och likvärdigt sätt, behöver arbetsuppgifterna för 
förvaltningarnas lokalfunktion förtydligas och konkretiseras.  

Bedömningen av lokalernas ändamålsenlighet kommer, enligt 
föreslagna riktlinjer, bli central i arbetet med 
lokalförsörjningsprocessen. Ett förtydligande behöver därför göras 
avseende hur denna bedömning ska genomföras och av vem. Barn- och 
utbildningsförvaltningen anser att berörd profession måste ha ett 
betydande inflytande i denna bedömning.  

Samutnyttjande av lokaler är ett sätt att nyttja befintliga lokaler på ett 
mer effektivt sätt. Detta görs idag i olika utsträckning inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter, men det saknas beslutade 
riktlinjer för hur samnyttjande ska ske mellan förvaltningar som har 
olika uppdrag och krav på ändamålsenlighet. Detta bör kompletteras 
till föreslagna riktlinjer för lokalförsörjning för att skapa goda 
förutsättningar för ökat samutnyttjande på längre sikt.  

Barn- och utbildningsförvaltningen ser sammantaget positivt på en 
gemensam styrning av kommunens lokalförsörjningsarbete, men ser 
samtidigt att det finns en omfattande underhållsskuld i merparten av 
de lokaler som nämndens verksamheter nyttjar idag. Det behöver 
förtydligas hur denna underhållsskuld ska hanteras inom ramen för de 
nya riktlinjerna.  
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Samverkan 
Utsänt per mejl 1 april 2022 för information till barn- och 
utbildningsförvaltningens fackliga samverkansgrupp 

Bilagor 
Remiss Riktlinjer för lokalförsörjning 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef

414



 

Antagande av riktlinjer för lokalförsörjning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att tydliggöra vad gällande reglemente och 
delegationsordning för kommunstyrelsen anger avseende försäljning av fastigheter, avsnitt 
3.4 Avveckling, i aktuell riktlinje. 

Reglemente för kommunstyrelsen 

7 § Kommunstyrelsen har som uppgift att ansvara för och samordna:  

3. fastighetsbildningsfrågor, fastighetsöverlåtelser, förvaltning av kommunägda fastigheter 
samt kommunens rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare inklusive ansvar för 
vattenområden, 

12 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärende: 

5. köp, försäljning, byte eller annan överlåtelse av fast egendom, som tillhör kommunen 
upp till ett belopp av 10 000 000 kr, inom av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer och 
villkor i övrigt. 

Policy vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns 
kommun och dess bolag 

 Fullmäktige ska besluta om försäljningar av mark- och vatten i hamnområden.  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

M.9 - Bevilja eller avslå ansökan om förvärv, försäljning, byte eller reglering av mark och 
rättigheter till ett belopp av 3 000 000 kr – gäller inte fastigheter med byggnad på. 
Kommundirektör med rätt att vidaredelegera.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 76 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
Fördelar och nackdelar med kommunal borgen kontra 
markägarförklaring 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) fd 
(M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 

Ansökan om utökad och förlängd kommunal borgen från 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 

2022/111 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att inför 
kommunstyrelsens behandling komplettera underlaget med för- och 
nackdelar för borgen respektive markägarförklaring. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan 
om kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för 
banklån för renovering. De ansöker även om en förlängning i fem 
år av tidigare borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering samt att förlänga 
befintligt borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför kommunstyrelsens 
behandling komplettera underlaget med för- och nackdelar för borgen 
respektive markägarförklaring. 
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 2022-04-12 Dnr 2022/111-045 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående Kroksdalshallens 
verksamhetsråds ansökan om utökad och förlängd 
kommunal borgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1 Tjörns kommun ingår enkel borgen för Kroksdalshallens 
verksamhetsråd förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 
ytterligare 5 000 000 kr för renovering av Kroksdalshallen. 
 

2 En förutsättning för borgensåtagandet är att lån avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalade senast den 31 december 2042. 
 

3 Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 

4 Avslå ansökan om förlängning av befintlig borgen om  
1 350 000 kr. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har inkommit med en ansökan om 
kommunal borgen om ytterligare 5,0 mkr som säkerhet för banklån för 
renovering. De ansöker även om en förlängning i fem år av tidigare 
borgen om 1,35 mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att teckna 
kommunal borgen för ytterligare 5,0 mkr till Kroksdalshallens 
verksamhetsråd för renovering samt att förlänga befintligt 
borgensåtagande på 1,35 mkr till och med 2042.  
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Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-21, § 34 
Ordförandebeslut kultur- och fritidsnämnden 2022-04-04 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om kommunal borgen 
Ansökan om markägarförklaring 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-05 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsnämnden 2022-03-23 

Beslutet skickas till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
 
Ärendet 

Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större renovering av 
sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun tecknar ett 
borgensåtagande för ytterligare 5,0 mkr (utöver befintligt 
borgensåtagande på 1,35 mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara tiden på 
ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar föreningen också 
att borgenstiden förlängs med fem år.  

Kultur och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera 
kommunfullmäktige att ingå utökad borgen om 5 mkr samt att förlänga 
befintlig borgen om 1,35 mkr med fem år. 

Bakgrund 
Verksamhetsrådet har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal med Tjörns 
kommun för fastigheten Kroksdal 1:170 avseende idrottshall. 
Nyttjanderätten är villkorad med att det bland annat ska vara 
verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska finnas 
utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området. 
Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Med anledning av det inledde verksamhetsrådet en dialog med banken 
om utökade lån. Eftersom anläggningen ligger på ofri grund 
(kommunägd) fick verksamhetsrådet problem med att lyfta sitt lån. 
Banken gick till slut med på en tillfällig lösning men gav samtidigt 
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verksamhetsrådet i uppdrag att försöka få fram en markägarförklaring 
eller en kommunal borgen.  

Verksamhetsrådet ansökte om en markägarförklaring från Tjörns 
kommun i februari 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-
21, § 34, att istället för att rekommendera en markägarförklaring 
uppmana Kroksdalshallens verksamhetsråd att inkomma med en 
borgensansökan. 

För föreningar som äger och förvaltar anläggningar på kommunens 
mark kan en markägarförklaring också vara ett sätt att möjliggöra 
finansiering av om- till- och nybyggnation av anläggningarna. 
Markägarförklaringen kan i dessa fall utgöra ett alternativ till att 
kommunen åtar sig ett borgensansvar för föreningens förpliktelser.  

Ansökan 
Enligt verksamhetsrådets ansökan kommer renoveringen att kosta 7,0 
mkr, av vilka verksamhetsrådet ansöker om kommunal borgen för 5,0 
mkr. Resterande 2,0 mkr hanteras inom verksamhetsrådet varav 1 mkr 
är kostnader relaterat till padelverksamhet.  

Renoveringen omfattar nya omklädningsrum, ventilationsanläggning, 
ny läktare, målning av nya och befintliga ytor, miljöbesparande el 
funktioner samt nytt multisportgolv. 

Synpunkter 
Enligt kommunens borgenspolicy krävs vanligtvis någon form av 
säkerhet från låntagaren/gäldenären för att kommunen ska gå i borgen. 
Säkerhet kan, enligt policyn, ställas genom exempelvis pantbrev i fast 
egendom, garantiöverlåtelse av byggnad eller solidarisk borgen från 
styrelsemedlemmar (personlig eller annan typ av underborgen). 

Förvaltningen bedömer dock att det saknas förutsättningar att kräva 
säkerhet för kommunens borgensåtagande i detta fall.  

Kroksdalshallens verksamhetsråd äger inte fastigheten och har således 
inte möjlighet att upplåta panträtt i fast egendom. Det bedöms inte 
heller vara juridiskt lämpligt att använda en garantiöverlåtelse som 
säkerhet då kommunen äger fastigheten som Kroksdalshallen är 
belägen på.  
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Förvaltningen bedömer inte heller att det är lämpligt att 
styrelseledamöter i ideella föreningar går i personlig borgen för stora 
lån som föreningarna tar i samband med ny-, till-, och ombyggnationer. 
Detta riskerar att försätta enskilda personer i svåra ekonomiska 
situationer, vilket kommunen rimligen inte ska medverka till.  

Då det inte heller finns någon annan typ av säkerhet som är lämplig i 
förevarande fall föreslår förvaltningen att kommunen gör avsteg från 
borgenspolicyn på så sätt att säkerhet inte krävs för det aktuella 
borgensåtagandet.  

Förvaltningen anser vidare att kommunen bör ingå enkel borgen vilken 
är den typ av borgen som enligt borgenspolicyn ska användas som 
huvudregel. Enkel borgen innebär att borgensmannen blir 
betalningsskyldig först om det kan fastställas att gäldenären inte kan 
betala. 

Förvaltningen föreslår att borgensavgift inte ska utgå under 
förutsättning att det inte utgör ett otillåtet statsstöd. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har också en riskanalys 
tagits fram vilken visar på en låg risk. 

Angående Kroksdalshallens verksamhetsråds ansökan om förlängning 
av befintlig borgen bedömer förvaltningen att befintligt lån om  
1,35 mkr inte bör förlängas. Detta då borgenspolicyn anger en 
begränsning om maximalt 20 år för kommunal borgen vilket också är 
den tid som tidigare borgen lämnats för. 

Konsekvens 
Kommunens kreditvärdhet påverkas av de borgensåtaganden 
kommunen har. 

 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Ansökan om markägarförklaring
Kroksdalshallens verksamhetsrad har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal för fastigheten Kroksdal 1:170

avseende idrottshall. Nyttjanderättshavaren är villkorat med bland annat att det ska vara verksamhet av

ideell karaktär och ha ett öppet medlemskap och att det ska finnas utrymme att bedriva barn- och

ungdomsverksamhet pa 

Frán och med hösten 202 1 pábörjades en renovering av Kroksdalshallen Av olika anledningar 
renoveringen dragit ut pa tiden och kostnaderna har blivit högre än beräknat.

Renoveringen omfattar hela insidan av Kroksdalshallen. Nya 

ventilationsanläggning, ny laktare , Mälning av ny och befintliga ytor och 
funktioner. Nytt Multisportgolv (stor efterfrägan utav föreningar). Nytt 2 vaningsgym för alla 

Förhoppningen är att renoveringen kommer vara klar varen 2022.

För att lösa finansieringen för renoveringen ansöker Kroksdalshallens verksamhetsrad om en s.k.

markägarförklaring fran Tjörns kommun som ett alternativ till panträtt.

Förslag pã villkor
Verksamhetsrädets Önskan är at erhalla en markägarförklaring där Tjörns kommun - som 

medger att Banken äger rätt att, realisera och överlata arrenderätten och sitt ställe sätta annan

arrendator som skäligen kan tagas för god som arrendator a den som vid denna tidpunkt är ägare till

marken.

Överlätelsen a arrenderätten kan förslagsvis ske pa sätt som anges nedan.

a) I forsta hand till en ideell förening som bedriver idrottsverksamhet

b) I andra hand till Tjörns 

Verksamhetsrädets beläning
Verksamhetsrâdet har sedan tidigare ca. 1 350 000 kr i lán med kommunal borgen. Râdet amorterar ca.

90 000 kr ärligen pa detta lân.

Verksamhetsrädet har nu behov av att lâna ytterligare 5 Mkr. för att finansiera renoveringen och avser

att amortera av den ökade beläningen pã 20 ar.

Verksamhetsrädet har en stabil ekonomi och resultatet för 2021 var 300 000 kr. Padelverksamheten

och den övriga verksamhet särredovisas i bokföringen.

Ansökan om markägarförklaring
Mot bakgrund a ovanstäende ansöker härmed Kroksdalshallen verksamhetsräd om 
markägarförklaring för tecknande av banklän av 5 Mkr. för att finansiera renovering 
Kroksdalshallen.

Magnus Andersson

Ordförande Kroksdalshallens verksamhetsrad
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1)  

Kultur- och fritidsnämnden 
  

2022-04-04 Dnr 2022/25-045 

Camilla Jansson Edholm 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

  
  
    

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr 212000-1306 

Fax 0304-60 10 19 BG 641-9741 Tjörns kommun 
471 80 Skärhamn 

Kroksdalsvägen 1 
E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se 
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Ordförandebeslut: Kroksdalshallens 
verksamhetsråd ansöker om utökad och förlängd 
kommunal borgen 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 

kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 
Mkr till Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering. 

2. Kultur och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 
kommun att förlänga befintligt borgensåtagande på 1,35 
Mkr till och med 2042. 

3. En förutsättning för att kommunen ska teckna kommunal 
borgen för ytterligare 5,0 Mkr är att föreningen inte 
kommer att ansöka om ökat driftbidrag till följd av den 
utökade lånekostnaden. 

Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större 
renovering av sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun 
tecknar ett borgensåtagande för ytterligare 5,0 Mkr (utöver 
befintligt borgensåtagande på 1,35 Mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara 
tiden på ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar 
föreningen också att borgenstiden förlängs med fem år. 

 

______________________________________________________ 

Benita Nilsson 
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
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 2022-03-29 Dnr 2022/25-045 

Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm Kultur- och fritidsnämnden 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om utökad 
och förlängd kommunal borgen 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 

teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 Mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering. 

2. Kultur och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns kommun att 
förlänga befintligt borgensåtagande på 1,35 Mkr till och med 
2042. 

3. En förutsättning för att kommunen ska teckna kommunal borgen 
för ytterligare 5,0 Mkr är att föreningen inte kommer att ansöka 
om ökat driftbidrag till följd av den utökade lånekostnaden. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har påbörjat en större renovering av 
sin anläggning och ansöker om att Tjörns kommun tecknar ett 
borgensåtagande för ytterligare 5,0 Mkr (utöver befintligt 
borgensåtagande på 1,35 Mkr) för investeringen.  

För att kommunens befintliga borgensåtagande ska motsvara tiden på 
ett förnyat nyttjanderättsavtal för fastigheten önskar föreningen också 
att borgenstiden förlängs med fem år. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-21, § 34 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om kommunal borgen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om kommunal borgen för 
ytterligare 5,0 Mkr. Sedan tidigare har verksamhetsrådet ett lån på cirka 
1,35 Mkr där det återstår 15 år av det kommunala borgensåtagandet, 
det vill säga till och med 2037. Verksamhetsrådet ansöker även om att 
det befintliga kommunala borgensåtagandet förlängs med fem år, för 
att motsvara tiden för det förnyade nyttjanderättsavtalet som löper ut 
2042. 

Bakgrund 
Verksamhetsrådet har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal med Tjörns 
kommun för fastigheten Kroksdal 1:170 avseende idrottshall. 
Nyttjanderätten är villkorat med att det bland annat ska vara 
verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska finnas 
utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området.  

Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Med anledning av det inledde verksamhetsrådet en dialog med banken 
om utökade lån motsvarande 3,5 Mkr. Eftersom anläggningen ligger på 
ofri grund (kommunägd) fick verksamhetsrådet problem med att lyfta 
sitt lån. Banken gick till slut med på en tillfällig lösning men gav 
samtidigt verksamhetsrådet i uppdrag att försöka få fram en 
markägarförklaring eller en kommunal borgen.  

Verksamhetsrådet ansökte om en markägarförklaring från Tjörns 
kommun i februari 2022. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-03-
21, § 34, att istället för att rekommendera en markägarförklaring 
uppmana Kroksdalshallens verksamhetsråd att inkomma med en 
borgensansökan. 

Ansökan 
Då renoveringen av olika anledningar har dragit ut på tiden har 
kostnaderna för renoveringen blivit högre än budgeterat. Enligt 
verksamhetsrådets ansökan kommer renoveringen att kosta 7,0 Mkr, av 
vilka verksamhetsrådet ansöker om kommunal borgen för 5,0 Mkr. 
Resterande 2,0 Mkr hanteras inom verksamhetsrådet.  

Synpunkter 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden rekommenderar 
Tjörns kommun att teckna kommunal borgen för ytterligare 5,0 Mkr till 
Kroksdalshallens verksamhetsråd för renovering, samt att förlänga 
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befintligt borgensåtagande till och med 2042, under förutsättning att 
verksamhetsrådet inte kommer att ansöka om utökat driftsbidrag till 
följd av den utökade lånekostnaden.  

Konsekvens 
Ett villkor för att kommunen ska ingå ett borgensåtagande för 
Kroksdalshallens verksamhetsråd är att ökade lånekostnader inte 
påverkar framtida driftsbidrag. 

Tjörns kommuns totala borgensåtagande ökar med 5,0 Mkr. 

 
Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
markägarförklaring 

2022/25 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar Kroksdalshallens 

verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan. 

2. Nämnden erbjuder föreningen att teckna sedvanlig 
kommunal borgen samt hemställer att detta snabbehandlas. 

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om en 
markägarförklaring för tecknande av banklån för finansiering av 
renovering av Kroksdalshallen i Skärhamn. Markägarförklaringen 
krävs som säkerhet vid lånet, eftersom panträtt inte är möjlig då 
Kroksdalshallen ligger på ofri grund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-14 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om 
markägarförklaring 
 
Jäv 
Magnus Andersson (M) anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) och Frank Holvik (C) föreslår 
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, det vill säga att 
nämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tecknar en 
markägarförklaring för Kroksdalshallens verksamhetsråd avseende 
Kroksdal 1:170 och att detta görs under förutsättning att sedvanlig 
prövning görs av kommunstyrelsen som visar att markägarförklaringen 
inte innebär någon risk eller negativ konsekvens för Tjörns kommun. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att nämnden 1. uppmanar Kroksdalshallens 
verksamhetsråd att inkomma med en borgensansökan, och 2. erbjuder 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

föreningen att teckna sedvanlig kommunal borgen samt hemställer att 
detta snabbehandlas. 

Andréas Hansson (TP) föreslår att nämnden beslutar enligt Gert 
Kjellbergs förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Carl Bloom, 
Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag väljs. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Carl Bloom, Ewa-Lena Svensson och Frank Holviks förslag 

Nej-röst för Gert Kjellbergs förslag 

Omröstningsresultat 
5 Ja-röster: Benita Nilsson (L), Frank Holvik (C), Barbro Johansson 
(KD), Carl Bloom (MP), Ewa-Lena Svensson (L) 

6 Nej-röster: Rikard Simensen (SD), Bert-Inge Nordberg (S), Kerstin 
Gunneröd (S), Ludwig Andréasson (S), Gert Kjellberg (TP), Andréas 
Hansson (TP) 

Gert Kjellbergs förslag väljs. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Camilla Jansson Edholm Kultur-och fritidsnämnden 
Föreningssamordnare 
0766-34 11 51 
camilla.jansson.edholm@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om 
markägarförklaring för Kroksdalshallen 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att kommunstyrelsen 
tecknar en markägarförklaring för Kroksdalshallens verksamhetsråd 
avseende Kroksdal 1:170.   
 
Detta görs under förutsättning att sedvanlig prövning görs av 
kommunstyrelsen som visar att markägarförklaringen inte innebär 
någon risk eller negativ konsekvens för Tjörns kommun.  

Sammanfattning 
Kroksdalshallens verksamhetsråd ansöker om en markägarförklaring 
för tecknande av banklån för finansiering av renovering av 
Kroksdalshallen i Skärhamn. Markägarförklaringen krävs som säkerhet 
vid lånet, eftersom panträtt inte är möjlig då Kroksdalshallen ligger på 
ofri grund. 

Bilagor 
Kroksdalshallens verksamhetsråd: Ansökan om markägarförklaring 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kroksdalshallens verksamhetsråd har sedan 1987 ett nyttjanderättsavtal 
med Tjörns kommun för fastigheten Kroksdal 1:170, avseende 
idrottshall. Nyttjanderätten är villkorat med att det bland annat ska 
vara verksamhet av ideell karaktär, öppet medlemskap och att det ska 
finnas utrymme att bedriva barn- och ungdomsverksamhet på området.  

Under hösten 2021 påbörjades upprustning och renovering av hallen. 
Föreningens styrelse uppfattade att Tjörns kommun var positiva till att 
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teckna en markägarförklaring. Med anledning av det inledde 
föreningen en dialog med banken om utökade lån motsvarande 3,5 
Mkr. Under hösten 2021 uppdagades att frågan om tecknande av 
markägarförklaring varit ett missförstånd mellan föreningen och 
kommunkansliet.   

Det ledde till att föreningen fick problem med att lyfta sitt lån. Banken 
gick till slut med på en tillfällig lösning men gav samtidigt föreningen i 
uppdrag att försöka få fram en markägarförklaring eller en kommunal 
borgen.  

Dessutom har renoveringen av olika anledningar dragit ut på tiden och 
kostnaderna för renoveringen har blivit högre än budgeterat.  

Med anledning av ovanstående ansöker nu Kroksdalshallens 
verksamhetsråd om markägarförklaring från Tjörns kommun som ett 
alternativ till panträtt. Rådet avser att teckna nytt lån på totalt 5 Mkr 
och amortera av den ökade belåningen på 20 år. 

Banken vill i tecknande av lån ha någon form av säkerhet. Då panträtt 
inte är möjlig för byggnader på ”ofri grund” kan markägarförklaring 
vara ett alternativ till säkerhet.  
 
Kroksdalshallens verksamhetsråd har sedan tidigare cirka 1 650 000 
kronor i lån med kommunal borgen. Verksamhetsrådet amorterar cirka 
90 000 kronor årligen på detta lån.   

Konsekvens 
Med den politiska viljan att Tjörns föreningsliv ska äga och driva sina 
egna anläggningar behöver föreningarna få stöd i detta uppdrag. Stödet 
kan handla om allt från rådgivning och support till kontanta 
föreningsbidrag, kommunal borgen och så vidare.  

Beviljande av markägarförklaring skulle också kunna vara en typ av 
stöd som skulle hjälpa föreningslivet i samband med investeringar, i de 
situationer som andra alternativ inte är möjliga. Detta är under 
förutsättning att markägarförklaringen inte innebär någon risk eller 
negativ konsekvens för Tjörns kommun. 

Emma Brattgård 
Förvaltningschef
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Fördelar och nackdelar med kommunal borgen kontra markägarförklaring  
 

Kommunal borgen 

Kommunen kan genom att gå i borgen ställa säkerhet för föreningars banklån. Kommunen förbinder sig då att betala räntor, 
amorteringar och eventuella övriga kostnader på lånet om inte föreningen själv betalar. Kommunen har sedan rätt att kräva 
ersättning från föreningen för det som kommunen har betalat om föreningens betalningsförmåga blir bättre. 

En vanlig typ av borgen är proprieborgen. Detta innebär att kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Banken kan i detta fall 
välja om man ska kräva betalt från föreningen eller kommunen. Det krävs inte att banken först kan visa att föreningen inte har 
förmåga att betala sina lån. 

En annan, numera ovanlig, typ av borgen är enkel borgen. Denna typ av borgen innebär att banken först måste kräva betalt från 
föreningen innan kommunens betalningsansvar blir aktuellt. Banken måste kunna visa att det har gjorts försök att få betalt från 
föreningen innan kommunen måste betala. Denna typ av borgen innebär visst extraarbete för banken och brukar leda till att banken 
tar ut lite högre ränta än när det finns ett åtagande om proprieborgen. 

Markägarförklaring 

Genom en markägarförklaring kan kommunen godkänna att en förening som arrenderar mark från kommunen ställer sin arrenderätt 
till marken samt sina egna byggnader som finns på markområdet som säkerhet för föreningens banklån. En markägarförklaring blir 
aktuell när föreningen varken äger fastighet (mark) eller annan egendom som kan användas som säkerhet för banklånen. 

Efter att markägarförklaring har ingåtts kan föreningen fortsätta använda markområdet på samma sätt som innan och föreningen 
måste också betala avgift till kommunen som tidigare. För det fall föreningen inte betalar sina banklån har banken rätt att sälja 
arrenderätten och byggnaderna till någon utomstående och på så sätt få betalt för sin fordran. Markägarförklaringen innebär att 
kommunen godtar att en utomstående part träder in i avtalet och arrenderar kommunens mark. 

När föreningen har betalat sina banklån återgår arrenderätten och äganderätten till byggnaderna till föreningen. 

Kommunen kan genom att träffa en överenskommelse med banken styra vem som får träda in i avtalet (exempelvis annan förening). 
Kommunen kan också komma överens med banken om att lösa föreningens lån mot att kommunen återtar arrenderätten och övertar 
äganderätten till byggnaderna. 
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Fördelar            Nackdelar 

Arrendeavtalets parter förblir oförändrade. Kommunen 
undgår risken att en på förväg okänd part träder in i avtalet. 

När gäldenären åter har betalningsförmåga återgår 
betalningsansvaret till gäldenären.

Föreningen får möjlighet att erhålla en lägre ränta jämfört 
med markägarförklaringslösningen, då en kommunal borgen 
ger banken en ökad säkerhet.

Kommunens kreditvärdhet sjunker vilket kan påverka 
kommunens framtida lånemöjligheter

Det kan saknas förutsättningar att kräva säkerhet för 
kommunens borgensåtagande i de fall då en förening inte 
äger någon fastighet. och inte har möjlighet att upplåta 
panträtt i fast egendom. 

Kommunen kan komma att behöva betala föreningens 
banklån/skuld

Kommunen har inget direkt betalningsansvar och kan inte 
tvingas betala föreningens banklån.

Kommunen riskerar att annan part övertar arrenderätten 
(Kommunen har dock en möjlighet att lösa föreningens 
banklån/skuld till banken och få  tillbaka arrenderätten och 
överta äganderätten till byggnaderna)

Föreningen överlåter sin "trygghet" (arrendeavtalet) till 
banken

Kommunal 
borgen

Markägar
förklaring
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 

2022/117 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Älv & Kust begär in respektive deltagande 
kommuns beslut om att ge styrelsen för förbundet ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2021.  

Årsredovisning och revisionsrapport har överlämnats. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet lämnas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 77 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust 2021 
Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 
Revisionsberättelse förtroendevalda Samordningsförbundet Älv & Kust 
2021 
Revisionsberättelse auktoriserad Samordningsförbundet Älv & Kust 
2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust 
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 

2022/117 

Beslut 
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Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 
Den fördjupade verksamhetsredovisningen kompletterar förbundets årsredovisning. Den innehåller beskrivningar och 
utfall av de olika verksamheter som förbundet har varit involverade i eller utfört under verksamhetsåret. Dispositionen 
tar sin utgångspunkt i förbundets Verksamhetsplan för 2021. 

 

Samordningsförbundet Älv & Kust 
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med Lagen om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet 2003:1210. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016. 

Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller studera.  

Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets respektive medlemmar 
under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett stort behov av att samordna 
rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i 
förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust är en del i att möta detta behov. 

Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för verksamheten är, initiera, 
samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser bedrivs på flera olika sätt och på många olika 
arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa samarbeten, i stället arbetar förbundet med att stödja, fördjupa och 
utveckla befintligt samarbete.  

Förbundets verksamhet delas in i tre områden, samarbete, samverkan och samordning. Områdena tar sin 
utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven av SKL 2007. Områdena 
konkretiseras nedan. 

 

Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade 
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många 
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.  

För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av vilka alternativ 
som står till buds för den enskilde individen. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en gemensam bild 
av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd till en individ. Den samordnade 
bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till individen. 

I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan. Förbundet arbetar ständigt med 
utveckling av metoder i syfte att stärka den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering och livssituation.  

Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på 
att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete 
eller studier. 
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Ledning, styrning och koordinering - Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och 
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk 
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov 
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.  

 

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning 
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de 
gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna fördelas till de insatser som främjar ett 
samordnat stöd till individer. 

 

Agenda 2030 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de områden där förbundets verksamhet 
bidrar till en ökad hållbarhet. 

  

Ingen fattigdom 

Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att bryta långvarigt 
beroende av offentlig försörjning. Förbundet ökar individens möjlighet att få en grundläggande 

utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering 
som leder till ökad makt att forma sina liv. 

God hälsa och välbefinnande 

Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser planeras och 
genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska vara tillgängligt både 

geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för 
deltagaren. 

Jämställdhet 

Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män. Förbundet arbetar med ökad 

medvetenhet, kompetensutveckling och metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar 
mötet mellan handläggare och individ. 

Minskad ojämlikhet 

Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor möjlighet att nå utbildning och/eller arbete. 
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Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att mötas mellan 
samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor. Sedan mars 2020 har vi alla fått 
möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har ställt krav på verksamheten att minska fysiska 
möten för att begränsa risken för smittspridning.  

Pandemin har inverkat på verksamheten under hela 2021. Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska 
möten varierat i omfattning. För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete 
hemifrån för personal, digitala möten, utomhusmöten och vid vissa möten har större lokal bokats i syfte att 
upprätthålla avstånd mellan deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare 
kunnat identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och aktiviteter till 
digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. 

Förbundets personal har lagt mycket kraft på att förändra det egna arbetssättet till att bli digitalt samt att utveckla sätt 
att fortsätta sitt deltagararbete utifrån gällande restriktioner. De har även ägnat mycket tid åt att möjliggöra för våra 
deltagare att ta del av verksamhetens digitala aktiviteter. Många av våra deltagare har av flera skäl svårt att orientera 
sig i en digitaliserad värld och merparten av deltagarna har behövts stärkas i sin förmåga att hantera olika digitala 
kanaler. Vi ser att behovet av ökat digitalt stöd för målgruppen kommer att vara fortsatt stort även i framtiden, detta 
för att vår målgrupp ska få möjlighet till en jämlik arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Förutsättningarna för verksamheten har i stor utsträckning påverkats av pandemin.  

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade 
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många 
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.  

Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig. Insatserna ska för dessa 
individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de individer som bedöms ha en lång väg till 
arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga 
vuxna 18-29 år.  

I planering och utformning av insatser arbetar förbundet med tjänstedesign. Kortfattat innebär det att deltagare 
intervjuas om deras behov och önskemål innan insatser och aktiviteter utformas. Syftet är att säkerställa deltagarnas 
delaktighet i utvecklingsarbetet för att insatserna ska möta deltagarnas rätt till hälsa, utbildning och arbete. Arbete med 
deltagarnas rättigheter och med tjänstedesign ska vara en röd tråd i förbundets utvecklingsarbete.  

 

Samverkansteamet 

Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av förbundet. Teamet 
har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter utan att nå framgång i sin väg mot 
arbete eller studier. 

I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av kan det föras en dialog i våra så 
kallade BIP-team. BIP står för beredning, information och progression. Teamet består av kvalificerad personal från 
medlemmarna där teamet har en konsultativ funktion. Försäkringskassan deltar med en kontaktperson.  I BIP Teamen 
lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighets uppdrag och ansvar upp.  
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Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet Respondere som 
delprojekt Conviere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklas till att möta individer med 
aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller individer som bedöms kunna få 
aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. Inom ramen för projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst. 
Utöver personalförstärkning har teamet tagit del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas 
involvering i deras egen rehabilitering. 

 

Mål 

Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att rundgång mellan myndigheter ska 
upphöra, att individen ska befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen försörjning. Individens förmåga att 
bära och hantera sin egen livssituation ska öka. 

För samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym - beräknas till 120 unika deltagare per år. 
 Tid i insats - i snitt beräknas tid i insats till 12 månader 
 Fördelning män och kvinnor - fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40 fördelning. 

Dock med en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos kvinnor. 

Resultat till arbete/studier förväntas vara ca 25%, aktivt arbetssökande ca 20%, fortsatt rehabilitering ca 40%. 15% 
förväntas i begränsad omfattning ha tagit vidare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Indikatorerna på resultatet 
utgår från resultat tidigare år och den målgrupp som samverkanteamet möter. 

 

Samverkansteamet 2021 

Covid -19 har starkt begränsat förutsättningar för fysiska möten. Det rör möten mellan deltagare och personal, 
personalgruppen, möjlighet till gruppaktiviteter och möten mellan berörda samverkande parter tillsammans med 
deltagaren. Dynamiken i det fysiska mötet saknas och påverkar på olika sätt både arbetsmiljön för personalen och 
kvalitén i arbetet med deltagaren. Medarbetare uttrycker att de hos flera deltagare har uppmärksammat ett sämre 
mående. Positivt är att insatser genom digitala verktyg har kunnat ges utan geografiska begränsningar. 

Personalgruppen har under året varit stabil. Det har inneburit att förmågan att ta emot deltagare har varit högre än 
tidigare. Resurser för teamets arbete minskar för 2022. Medel från ESF kommer att upphöra och tidigare eget kapital 
som nyttjats för utveckling av verksamhet är förbrukat. En omställning inom verksamheten har genomförts under 
hösten där tre medarbetare lämnat under 2021 och ytterligare en medarbetare lämnar under 2022. 

För att stärka teamets kompetens och insikter kring jämställdhet genomför teamet varje vecka en genusspaning. 
Ansvaret för att lyfta en fundering i ämnet går runt i gruppen. Metoden anses både lärorik och givande. Regelbundet 
går teamet också tillsammans igenom avslutade ärenden för att belysa ärendegången utifrån tillgänglighet och 
diskriminering, för att se om det finns reflektioner och lärdomar som kan förbättra arbetsmetoder och processer.  

Teamets arbete ingår sedan 2021 i det nationella projektet som drivs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
kring våld i nära relationer. Teamet frågar samtliga deltagare om deras erfarenheter av våld utifrån ett nationellt 
framtaget enkätunderlag. Frågorna ställs vid tre tillfällen under deltagandet och sammanställs nationellt. Inför att ställa 
frågorna till deltagare har ett arbete gjorts för att ha beredskap att kunna möta situationer där individer behöver stöd 
och hjälp genom stödfunktioner som finns i samhället. 

462



 Dnr 2022/01 

 

 

- 7 - 

 

Tre medarbetar i teamet har under året utbildats i syfte att kunna vidareutbilda i suicidprevention. Dessa har gett 
utbildningen till sina kollegor i teamet. Under 2022 kommer utbildning att erbjudas till samverkande parter. 

Fokus för året har varit att stärka kompetensen i mötet med arbetsgivare. Samtlig personal har genomgått en 
utbildning inom säljstrategier som syftar till att stärkas i sin förmåga att lyfta teamets deltagare hos arbetsgivare. 
Styrelsen fattade också beslut om att införa ett pris, Årets möjlighetsskapare, till ett företag som uppvisat ett extra stort 
socialt engagemang. Priset 2021 gick till Vena Trailer AB. 

 

Totalt har man i teamet arbetat med 158 individer under året fördelade enligt tabell nedan. 

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 
30 år 

Samverkansteamet/Convinere 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 
Summa 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 
Andel   54,4% 45,6% 23,4% 36,1% 22,8% 6,3% 9,5% 57,6% 42,4% 

 

 

Måluppfyllelse: Samverkansteamet har under året totalt arbetat med 158 deltagare. Med samtliga individer som är 
registrerade med individdata har 71 individer avslutats, fem individer gått till arbete och 10 till studier. 21% har under 
perioden gått till arbete eller studier. 4 personer står efter insats till arbetsmarknadens förfogande vilket motsvarar 6%. 
Fördelningen kvinnor 54% och män 46%. Tid i insats för avslutade deltagare är i snitt 14,7 månader. 

 

Utskrivningsorsak             Fortsatt rehabilitering 

 

  

 

Förvärvs-
arbetar

7% Studerar
14%

Aktivt 
arbets-

sökande
6%

Fortsatt 
rehabilitering

42%

Övrig 
avsluts-

anledning
31%

Förstärkt 
samverkan

30%

AME
10%

LSS
7%

Språkpraktik
3%

Behandling 
inom 

vården
50%
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Analys 

Över tid har samverkansteamets målgrupp förändrats. 

 
 

Graferna ovan visar hur andelen remisser från hälso- och sjukvården tillsammans med Försäkringskassan har ökat över 
tid medan kommunerna och Arbetsförmedlingen minskat över tid. Målgruppen har över tid en tydligare koppling till 
ohälsa före de kommer till insats i samverkansteamet. 

Antalet deltagare överträffar målsättningen om 120 deltagare med 48 deltagare (32%) under 2021. Förklaringen är att 
teamet haft en stabil personalgrupp under hela året där samtliga planerade resurser funnits på plats. Utfallet till 
arbete/studier/öppet arbetssökande är lägre än väntat för året. Förklaring kan vara att pandemin har påverkat 
förutsättningarna att aktivera deltagare. Arbetsmarknadsläget har varit svårt och utsatta gruppers situation på 
arbetsmarknaden har försvårats under tiden pandemin pågått. Dock bedöms främsta orsaken till resultatet vara att 
samverkansteamet främst tagit emot en målgrupp med omfattande ohälsa.  

Sammanlagt har 48% lämnat samverkansteamet till arbete eller med ett tydligt steg på väg till arbete. 31 % har lämnat 
på grund av övrig orsak vilket i huvudsak innebär att individen avslutats till sjukdom. 21% gick vidare till medicinsk 
rehabilitering. 

Tiden i insats är högre än den budgeterade vilket till viss del förklaras av målgruppens sammansättning, det tar lång tid 
för målgruppen att komma hela vägen. I teamet har man arbetat med processen kring individens rehabilitering för att 
motverka att tid utan utveckling minskar. I det arbetet kommer BIP-forskningen från Danmark framöver att vara ett 
stöd. BIP-forskningens insikter förväntas bidra till effektivisering av processen mot arbete utan att ge avkall på 
personers enskilda förutsättningar och ibland behov av lång process för att nå målet arbete. 

 

Ekonomiskt utfall: Totalt 6 646 tkr, varav finansiering genom ESF 1 409 tkr. 

 

Hälsa och livsstil 

Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet. Hälsa och livsstil syftar 
till att aktivera individer på olika sätt för att bryta isolering, och uppmärksamma sin egen hälsa.  

Aktiviteter som planerades för under 2021 är: 

 Aktiv, träning på gym -  Individer i målgruppen erbjuds gym 2 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod. Träningen 
leds av en personlig tränare. Samarbeten finns med gym i Ale, Kungälv, Öckerö och Stenungsund.  

 Yoga -  Individer ur målgruppen erbjuds att delta i Yoga 1 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod. 
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 Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara Hälsoskola, 
Acceptens Commitment Therapy (ACT) som är en terapiform i grupp, samhällsorientering, vägledning mot 
arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av identifierade behov hos deltagare i 
samverkanteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att genomföra dem. Riktar sig i första hand till 
deltagare i Samverkansteamet. 

 Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och möjligheter för 
individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet. 

 

Utöver de planerade insatserna har ett program utvecklats, AKTIVera.  Deltagarna har fått pröva flera olika aktiviteter 
under en två månaders period i syfte att stimulera till aktivitet.  

Målgrupp 

Insatser inom hälsa och livsstil riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de samverkande 
parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd 
för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Mål 

Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt motiverad till fysisk 
aktivitet. Genom förbättrad hälsa bedöms individen stärkas i sin motivation att påbörja eller fortsätta en påbörjad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

Hälsa och livsstil 2021 

Första halvåret 2021 gav restriktionerna kring Covid -19 begränsningar i att mötas fysiskt. Som alternativ erbjöds 
digitala möten men också flera aktiviteter utomhus. Under hösten öppnades möjlighet till träning på gym och 
restriktioner kring fysiska möten lättade. 
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Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Gruppinsats: Hälsokurs 2 2  1 1    1 1 

Gruppinsats: Mindfulness 26          

Hälsosamtal 49 22 27 12 19 10 3 5 28 21 

Aktiv, Ale 16 12 4 16     2 14 

Aktiv, Kungälv 13 6 7  13    4 9 

Aktiv, Stenungsund 17 10 7   11 6  7 10 

Aktiv, Öckerö 5 2 3     5 1 4 

Gymträning, Kungälv 8 4 4 1 7    2 6 

Uteträning Ale 4 2 2 4     1 3 

AKTIVera 10 6 4 3 7    4 6 

Träning vid roddklubben, PMK 20 13 7  20     20 

Yoga Rollsbo 7 7  1 6    1 6 

Yoga Psykiatrin i Kungälv 13 13   13    6 7 

Skogsyoga 8 8  1 7     8 

Summa 198 107 65 39 93 21 9 10 57 115 

Andel   62,2% 37,8% 22,7% 54,1% 12,2% 5,2% 5,8% 33,1% 66,9% 

 

Måluppfyllelse: Totalt har 198 deltagarplatser erbjudits inom området hälsa och livsstil. Kvinnor tar i högre utsträckning 
del av insatser, 62,2% medan män tar del av 37,8%. Kommuninvånare från Ale och Kungälv tar i större utsträckning del 
av aktiverande insatser än vad Stenungsund, Tjörn och Öckerö gör. 33,1% är under 30 år. I huvudsak kommer 
deltagarna från samverkansteamet, 65,2%, medan 34,8% kommer direkt från parterna. 

Förbundet arbetar med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa lika möjligheter för kvinnor och män. Genom 
könsuppdelad statistik följer förbundet hur olika insatser används. Inom området Hälsa och livsstil är det insatser som 
främst nyttjas av kvinnor. Orsaker till detta kan vara att utbudet som erbjuds i större utsträckning attraherar kvinnor. 
Det kan också bero på att remittenter inte aktivt arbetar för att motivera båda könen i samma utsträckning för vissa 
insatser.  

Ekonomiska utfall: Totalt 306 tkr för området Hälsa och livsstil. 

 
Skapande inspirerande aktiviteter (SIA) 

Samordningsförbundet Älv & Kust deltar i det nationella projektet KUR, kulturunderstödd rehabilitering. Uppföljning 
och utvärdering kommer att lämnas från det nationella projektet under 2022. Insatsen inom förbundet heter SIA, 
skapande inspirerande aktivitet. Insatsen syftar till att öka motivation, livsglädje och energi som gör att individen 
påbörjar eller fortsätter en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Aktiviteter som planeras inom SIA under 2021 är: 

 Keramik 
 Textil 
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 Musik 
 Smide 

Målgrupp 

Insatser inom SIA riktar sig till deltagare i samverkansteamet och för individer hos de samverkande parterna. 
Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd för ökad 
motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Mål 

Målet är att öka motivation och energi hos deltagaren. Genom ökad motivation och energi stärks individens 
möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

SIA 2021 

SIA är en insats som kommer ur det nationella projektet, KUR (Kulturunderstödd Rehabilitering). Under våren 2021 
kunde inte insatsen genomföras pga. rådande restriktioner. Under hösten genomfördes fyra grupper, en i Ale, en i 
Kungälv, en på Öckerö och en gemensamt för Stenungsund och Tjörn.  

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

SIA 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 

Summa 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 

Andel   73,9% 26,1% 26,1% 21,7% 13,0% 8,7% 30,4% 69,6% 30,4% 

 

Måluppfyllelse: Totalt har 23 individer tagit del av insatsen, 74% kvinnor och 26% män. Störst uppslutning för insatsen 
var det på Öckerö. Nästan 70% av deltagarna var under 30 år. 56% av deltagarna kom från samverkansteamet och 44% 
direkt från parterna. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 167 tkr. 
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Vägledning och orientering 

De samverkande parterna har under en längre tid identifierat hemmasittande ungdomar. Hur ska dessa ungdomar 
motiveras i syfte att närma sig arbetsmarknaden? 

Under 2020 utvecklades en idé om preparandkurs inom spelutveckling. Som en del i att motivera unga vuxna och ge 
vägledning i hur man kan nyttja sitt intresse för att studera vidare inom området med målet att bli yrkesverksam inom 
branschen har en preparandkurs i spelutveckling genomfördes två grupper under 2020. Under 2021 har en grupp 
genomförst. 

 

Målgrupp 

Insatser inom vägledning och orientering riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de 
samverkande parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ökad motivation 
och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Mål 

Målet är att öka deltagarens motivation, energi och medvetenhet om valmöjligheter. Genom ökad motivation, energi 
och medvetenhet stärks individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering, 
utbildning eller arbete. 

För vägledning och orientering ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

Vägledning och orientering 2021 

Utöver spelutvecklingskurs har vägledning i grupp genomförts digitalt. Vägledningsgruppen har vänt sig till deltagare i 
samverkansteamet. 

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Guppinsats: Vägledning 10          

Spelutvecklingskurs 11 3 8 4 3  4  6 5 

Summa 21 3 8 4 3 0 4 0 6 5 

Andel   27,3% 72,7% 36,4% 27,3 0,0% 36,4% 0,0% 54,5% 45,5% 
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Totalt har 21 individer tagit del av vägledande och orienterande insatser. I motsats till många andra insatser som 
erbjudits är spelutvecklingskursen en insats som i huvudsak nyttjats av män, 73%. Ale är den kommun som haft flest 
deltagare. 54% är under 30 år. 46% deltar inte i samverkansteamet utan kommer direkt från parterna. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 60 tkr. 

 

Arbetsträningsplatser 

Arbetsträningsplatser ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från någon av parterna, 
alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I vissa fall erbjuds arbetsgivare ett stöd för 
handledning. De arbetsgivare samverkansteamet använder sig utav ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra 
stort socialt ansvar. 

Målgrupp 

Arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet 
och träning i att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. 

Mål 

Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför reguljärt arbete.  

Arbetsträningsplatser 2021 

Arbetsträning är en central del i att pröva personers förmåga i reell miljö. Totalt har 51 personer varit i en arbetsträning 
under året. I huvudsak sker arbetsträning i överenskommelse med arbetsgivare utan ersättning. I ett fåtal situationer 
betalar förbundet för handledningsstöd i till arbetsgivare i samband med arbetsträning. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 20 tkr. 

 

Växtverkstan, Tjörn 

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten 
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig 
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.  

Målgrupp 

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten 
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig 
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.   

Mål 

Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering alternativt reguljärt arbete.  

Växtverkstan 2021 
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Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Växtverkstan Tjörn 17 8 9   4 12  9 8 

Summa 17 8 9 0 0 4 12 0 9 8 

Andel   47,1% 52,9% 0,0% 0,0% 23,5% 70,6% 0,0% 52,9% 47,1% 

Under 2021 har 17 deltagare tagit del av Växtverkstans verksamhet, 6 utav dessa är deltagare kommer från 
samverkansteamet. Verksamheten har en jämn könsfördelning och riktar sig i första hand till invånare på Tjörn. 

Ekonomist utfall: 300 tkr 

 

Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 

Rehabmottagningarna i Stenungsund/Tjörn och Kungälv tillsammans med Nösnäsgymnasiet och Mimers Hus 
Gymnasium har kommit överens om att tillsammans främja hälsa för gymnasieungdom. Projektet ska fånga upp 
ungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. Identifierade ungdomar på gymnasieskolorna kommer att få 
stöd till kontakt med rehabmottagning. Fysioterapeut kommer att tillsammans med individen ta fram en handlingsplan 
och vidare coacha i syfte att öka individens fysiska aktivitet. Insatsen är ett projekt som pågår under perioden 2020-08-
01 – 2021-12-31. 

Målgrupp 

Stödet riktar sig till gymnasieungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. 

Mål 

Målet är att individen ska få en förändrad livsstil genom ökad fysisk aktivitet och medvetenhet om sin egen hälsa. 

Främja hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 2021 

Verksamheten startade under 2020 men kom inte igång förrän 2021 pga. av restriktioner kring Covid -19. Under 2021 
har verksamheten mött 17 deltagare. Båda skolorna har lyckats utveckla ett strukturerat samarbete mellan skola och 
rehab mottagning som kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats. 

Ekonomiskt utfall: 250 tkr 

 
IPS - implementering 

I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPS-metoden 
(Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta individer i behov av ett 
omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till implementering av metoden genom medel till 
erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning. 

Målgruppen 

Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt personer med 
missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare intellektuella funktionsnedsättningar 
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eller samsjuklighet kan förekomma. Gällande personer med missbruk/samsjuklighet ska personen kunna hantera 
nykterhet/drogfrihet innan IPS-metoden påbörjas.  

Mål 

De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med metoden. 
Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med metoden i den ordinarie 
verksamheten. 

För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun  
 Ålder 

IPS – implementering 2021 

Under 2021 har projektet precis kommit i gång. Fokus varit att stärka personalens kompetens inom IPS. Stenungsund 
är drivande i projektet men även Kungälv och Tjörn deltar. 

 

Ekonomiskt utfall: 14 tkr 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och 
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk 
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov 
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.  

 

Lokala ledningsgrupper 

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund och Tjörn har bildat 
ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG består av chefer från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.   

I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att genom en 
samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer som är i behov av det. Det 
sker genom att: 

 Organisera samverkan 
 Stödja samarbeten mellan parternas handläggare 
 Identifiera och röja hinder i samverkan 
 Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet 

Mål 

I utvärdering av de lokala ledningsgrupperna gjord av PayOff 2020 konstateras att förbundet har en tydlig struktur för 
samverkan på olika nivåer. Däremot uttrycker de som tillfrågats i utvärderingen att det finns tveksamheter kring vilka 
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mål den lokala ledningsgruppen har för sitt arbete. Under 2021 planeras för dialoger i de lokala ledningsgrupperna för 
att tydliggöra vilka mål gruppen arbetar mot. 

Lokala ledningsgrupper 2021 

Under året har respektive LLG haft sex möten, sammanlagt har 18 möten genomförts. Mötena har varit digitala. 

De områden som främst arbetats med under 2021 är LLG:s roll och funktion, BIP-teamen samt att forumet ger 
möjlighet att berätta om respektive organisations nuläge.  

 
Handläggarteam 

Handläggarteamen har till uppgift att förbereda en samordnad bedömning som stöd i den vidare planeringen för 
individen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighetsuppdrag och ansvar upp.  

I handläggarteamen deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun (arbetsmarknadsenhet och 
socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från Samordningsförbundet.  

Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för Ale/Kungälv, ett för 
Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö. 

Målgrupp 

Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma vidare i en samordnad 
bedömning för enskilda individer. 

Mål 

En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas. 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp  

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Inremitterande part 
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Handläggarteam 2021 

Handläggarteamen har under 2021 totalt träffats vid 22 tillfällen.  

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Handläggarteam, remisser 115 65 50 30 50 22 5 8 63 50 

Handläggarteam, genomlysning 23 12 11 3 5 3 6 6   

Summa 138 77 61 33 55 25 11 14 63 50 

Andel   55,8% 44,2% 23,9% 39,9% 18,1% 8,0% 10,1% 45,7% 36,2% 

 

Handläggarteamen har tillsammans hanterat 138 ärenden i teamen. 115 av dessa var remisser till 
Samordningsförbundets Samverkansteam och 23 ärenden var så kallade genomlysningar som remitterats från någon 
av de samverkande parterna. 

Under året har mötena i huvudsak fått bli digitala pga. Covid -19. Det har inneburit viss effektivisering av mötena. 
Samtidigt försämras förutsättningarna för samverkan och relationsbyggandet mellan professioner. Inför 2022 planeras 
de flesta träffar att vara digitala men vissa träffar kommer även att ske fysiskt. 

Under året har nytt arbetssätt prövats som innebär att individen ska sitta med vid mötet, ett krav Försäkringskassan 
haft för att delta i teamets arbete. Syftet har varit att öka individens delaktighet. Ganska snart konstaterades att 
mötena både försämrades i sin kvalité i arbetet med att göra gemensamma kartläggningar och bedömningar men 
också att individen i liten utsträckning önskade delta på mötet. Även inflödet av ärenden för genomlysning minskade 
kraftigt. Teamen återgick under hösten till tidigare arbetssätt med den ändringen att Försäkringskassan inte deltar på 
mötet. Däremot så finns Försäkringskassan att tillgå genom kontaktpersoner för samverkan i de fall det behövs. 

 

Framtida samverkansstruktur 

Att arbeta i samverkan innebär att träffas och mötas i olika konstellationer mellan myndigheter och funktioner på olika 
nivåer. Syftet är att säkerställa samhällsservice till individer i behov av samordnat stöd. Förbundet omfattar geografiskt 
fem kommuner, vårdcentraler, psykiatrimottagningar, rehab mottagningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassa med 
flera. De många samverkansmöten som behövs upplevs många gånger ta mycket tid i anspråk. Samordningsförbundet 
vill vara ett stöd till de samverkande parterna att finna former för en samverkan som anses effektiv och har 
förutsättningar att hålla över tid. 

Samordningsförbundets lokala ledningsgrupper utgör kärnan i ledning och styrning av arbete i samverkan. Kan de 
lokala ledningsgrupperna utvecklas till att omfamna ett utökat område av samverkan mellan parterna?  

Arbetsförmedlingens minskade kontorsnät och omställning har gjort att förutsättningarna för den lokala samverkan 
förändrats. Kommuner och Arbetsförmedling arbetar tillsammans för att ta fram en överenskommelse med stöd av 
DUA (Delegationen unga och nyanlända i arbete). Även om överenskommelsen utgår från en tvåpartssamverkan är 
det möjligt att det kan finnas samordningsvinster i att sammanföra de olika arenorna för samverkan. 
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Mål 

Att tillsammans med parterna utveckla en struktur med tydliga mål för samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska 
området som anses ändamålsenlig och effektiv. 

Ekonomiskt stöd till projektledare för DUA som stöd för fortsatt utveckling och implementering av samverkan inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. 

Framtida samverkansstruktur 2021 

Under perioden januari-april 2021 bidrog förbundet med medel till processtöd för utveckling av DUA samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Arbetet resulterade i en överenskommelse mellan de ingående 
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur de avser att arbeta med jobbspår. Under perioden utökades 
överenskommelsen till att också omfatta Ale och Kungälv. 

Under 2021 har förbundet haft stöd av en verksamhetsutvecklare om 50%. Funktionen har använts för att ge stöd i 
arbetet med utveckling av DUA-samverkan, kartlägga de olika samverkansarenor som finns hos förbundets olika parter 
samt en kartläggning av kommunernas arbetsmarknadsenheter. Utfallet av det arbetet ligger till grund för de 
utvecklingsarbete som planeras under 2022. Slutsatsen av arbetet är att de lokala samverkansarenorna som sker 
kontinuerligt och strukturerat är få. Främst är det DUA-samverkan, lokala ledningsgrupper och BIP-team som lokal 
samverkan sker inom det arbetslivsinriktade området. 

Ekonomiskt utfall: 813 tkr 

 

Personliga ombud 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer 
med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med möjlighet att ta del av 
samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på lika villkor. De personliga ombuden arbetar 
på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och 
Stenungsund. Samordningsförbundet stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt 
göra Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar som deras 
styrgrupp och biträdande förbundschef medverkar regelbundet på APT för Personliga ombud.  

Mål 

Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie myndigheter. En 
utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd. 

Personliga ombud 2021 

Till följd av restriktioner kring Covid -19 har de fysiska mötena mellan de personliga ombuden och klienter fått bli färre. 
Det har mötts upp med telefon och digitala möten. De personliga ombuden har under våren 2021 deltagit på de lokala 
ledningsgrupperna och redovisat iakttagelser som de gör i sina möten med klienter. Totalt har de personliga ombuden 
arbetat med 55 personer under året. 
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Framsteget 

Framsteget är en överenskommelse om samverkan mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen och 
Samordningsförbundet Älv & Kust. Överenskommelsen löper under perioden 2020-03-09 – 2021-10-08. Uppdraget är 
att genom samverkan bidra till att unga ska komma ut i arbete eller studier. 

Mål 

Kungälvs kommun har målsättningen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Insatsen är ett bidrag till att uppfylla det 
målet. 

Framsteget 2021 

Samordningsförbundet har under året inte bidragit med något stöd till Framsteget och därför inte heller följt upp 
verksamheten. 

 

Ekonomiskt utfall: 0 

 

Övrigt nätverksarbete 

Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna 
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är aktuella varierar över tid. 
Under 2021 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning till Covid-19. Här är aktuella nätverk där 
Samordningsförbundet deltar: 

- Hälsofrämjande nätverk med SIMBA 
- Styrgrupp Stenungsunds kommun Arbete, skola och utbildning 
- Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund 
- Nätverk för Västra Götalandsregionens rehab koordinatorer 
- Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS 
- Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer att jobba med inkommande frågor kring 

samverkansproblem 
- Förbundschefsnätverk i Väst 

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets parter. Förbundet 
bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till konferenser och föreläsningar kring ämnen som är 
relevanta och aktuella utifrån förbundets inriktning. 

Mål 

Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra omvärldsbevakning kring 
frågor som berör förbundets verksamhetsområde. 

Övrigt nätverksarbete 2021 

Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet bidrar med kostnader för 
gemensamma möten, konferens, föreläsare. För 2021 i liten utsträckning som en följd av restriktioner. 

 

Ekonomiskt utfall: 36 tkr 
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Resursfördelning och strategiskt arbete  - Samordning 
Styrelse och kansli 

Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och stöd för 
uppföljning och viss administration. Lön och ekonomi köps externt. 

Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt KPMG som är 
utsedd av staten. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium. Presidiet utses ett 
år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april. 

Styrelsen 2021 

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar: 

Ledamöter 

Lennart Jonsson (M) Kungälv, ordförande tom 2022-03-31 
Safet Peci Arbetsförmedlingen, vice ordförande tom 2021-03-31 
Safet Peci Arbetsförmedlingen, ordförande from 2021-04-01 
Anna Hansson (MP) Västra Götalandsregionen, vice ordförande from 2021-04-01 
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, from 2021-04-01 
Anna Andersson Försäkringskassan 

Ersättare 

Lars Kopp (M) Ale 
Lennart Jonsson (M) Kungälv 
Susanne Landgren Jansson (M) Tjörn tom 2021-10-27 
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, tom 2021-03-31 
Yvonne Andersson (M) Tjörn from 2021-11-18 
Jennie Wernäng (M) Öckerö 
Linda Åshamre (S) Västra Götalandsregionen 
Sofia Sandrén Försäkringskassan 
Nina Haag Arbetsförmedlingen tom 2021-08-31 
Arbetsförmedlingen vakant from 2021-09-01 

 

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Under året har styrelsen haft ett utökat fokus på att säkerställa en god 
intern styrning och kontroll. Det har inneburit uppdatering och framtagning av dokument som styr förbundets 
verksamheter. 

Händelser inom kansliet 2021 

Kansliets personal är densamma som föregående år. Förbundets biträdande förbundschef har under 2021 lämnat sin 
anställning hos Arbetsförmedlingen då myndigheten valt att inte gå med på utlåning. Biträdande förbundschef, Ann-
Katrin Österman, är sedan 2021-05-05 anställd i förbundet. 
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Medlemssamråd 

Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om förbundets budget 
för nästkommande år. Mötet 2022 är planerat till 10 mars. 

 

Personal 

Förbundet har under året haft en stabil personalgrupp. Över åren har statens utlåning minskat till förbundens insatser 
vilket gjort att huvuddelen av inlånad personal kommer ifrån medlemskommunerna.  

Rekrytering 

Styrelsen uppdrog till förbundets kansli 2020-09-23 att ta fram en strategisk plan för rekrytering av personal med 
utgångspunkt i att skapa en ökad kontinuitet i medarbetargruppen. En plan är framtagen men kommer att beslutas 
först under 2022. 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö präglas av en fysisk, social och organisatorisk miljö. Under 2021 har förbundet arbetat med att ta 
fram en plan för arbetsmiljöarbete vid förbundet. Beslut fattades 2021-11-26. 

 

Information och kommunikation 

Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets verksamhet. Det vill säga 
deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas operativa personal samt parternas ledning- och 
styrning. 

Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet arbetar med 
hemsida, genom nätverk, med informationsmaterial mm i syfte att på ett tydligare sätt och i större omfattning öka 
medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga involverade i förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga 
resurser i kommunikationen. 

Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och handläggarteam är centrala för information som behöver spridas ut i 
organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt träffar med parternas politiska 
ledning. 

Information och kommunikation 2021 

Utöver löpande dialoger med partners har förbundet konton på linkedIn och facebook. I samband med att Årets 
möjlighetsskapare utsågs blev förbundet synliggjort i flera artiklar hos lokal press i området. 

 

Jämställdhetsintegrering 

Förbundet har tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor bland 
förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva dialoger i det operativa arbetet om 
genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet och kontinuerlig kompetenspåfyllnad. 

Under 2021 har det interna jämställdhetsarbetet fortsatt. Förbundets deltar i nationellt projekt kring våld i nära 
relationer. Det innebär att samtliga deltagare tillfrågas vid tre tillfällen med tre månader emellan om sina erfarenheter 
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av våld i nära relationer. Resultaten aggregeras på nationell nivå och är ett viktigt underlag för regeringens analyser och 
åtgärder inom området. För de individer som har behov av stöd har personalen samlat kunskap om möjligt stöd i 
närområdet för att kunna fånga upp enskildas behov. 

 
Suicidprevention 

Förbundet har under 2021 kompetensutvecklat personal i syfte att utvecklas i sin kompetens att kunna arbeta 
preventivt kring suicidal problematik. Utöver egen utökad kompetens erbjuds förbundets parter kompetensutveckling 
inom suicidprevention. 

 

Kartläggning - statistik 

Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från Göteborgsregionens avdelning för Forskning och 
Utveckling. Underlaget belyser data av förbundets ingående medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett 
gemensamt underlag för analys och möjlighet att identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper. 

 
Uppföljning och utvärdering 

Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS 
kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in- och utskrivning med fler variabler kring individens situation. 
Förbundet använder enkäten i SUS för deltagare i samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som 
uttrycks inom varje område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS. 

Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på förbundets 
samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper och förbundets organisering. 
Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap 
kring den egna verksamheten. 

Under 2022 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god struktur för den 
egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare utvärderingar gett.  

 

ESF-projekt – Respondere 
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i samverkan med 
Samordningsförbunden Insjöriket och Finsam Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män som står långt från 
arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv. 
Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022. 

Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Convinere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 – 29 år och som 
uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE. 
Genomförandet utgår från förbundets samverkansteam. Teamet har förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges 
kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt och metoder. 

ESF-projekt Respondere 2021 

Projektet uppnådde under tidig höst volymmålet om 300 deltagare i projektet. Individerna är alla under 30 år. Utav 
projektets deltagare så har 45% av deltagarna aktivitetsersättning före insats. 216 personer har avslutats. 16% av dessa 
har gått till arbete, 16% till studier och 10% är aktivt arbetssökande. Ca 10% har fortsatt i Arbetsförmedlingens och 
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Försäkringskassans förstärkta samarbete, det betyder att deltagarna har uppnått 10 timmars arbetsförmåga och att 
stödet fortsätter hos Arbetsförmedlingen. Över hälften av deltagarna kommer till arbete eller är i en tydlig riktning mot 
arbete.  

 
SUS-stöd 
Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har under 2021 haft 63% 
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra grundutbildningar inom SUS 
till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 12 förbund som vill ha extra stöd med att hämta data till års- 
och delårsrapporter samt användarstöd i vardagen. 

 

Riskanalys 
I förbundets plan för intern styrning och kontroll ska händelser som kan hindra förbundets måluppfyllelse och 
genomförande identifieras. 

Pandemin Covid-19 påverkar samtliga områden förbundet verkar inom. Verksamheten bygger på kontakter och 
relationer mellan människor inom många olika områden. Med restriktioner och anpassningar till att i så stor 
utsträckning som möjligt minimera risker för smittspridning så behöver möten som innehåller fysiska kontakter vara så 
få som möjligt och när de sker vara med avstånd som minimerar risk för smittspridning. På vilket sätt och i vilken 
omfattning har anpassats utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 

Pandemin 

Pandemin har inneburit att aktiviteter till deltagare inte alltid kan getts i den utsträckning som är önskvärt. Det beror 
både på hur öppna olika aktiviteter har varit och vilken bedömning som gjorts från förbundet av lämpligheten att delta 
i insatser som riskerar ökad smittorisk.  

Arbetsgivare är en central del inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men kontakten med dem har också varit en 
större utmaning i den pågående pandemin. Att som arbetsgivare öppna upp för arbetsträning och praktik har inneburit 
att öka antalet människor på en arbetsplats som riskerar att öka smittspridningen. Arbetslösheten har ökat kraftigt som 
ett resultat av pandemin vilket alltid påverkar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden negativt. Under 2021 har 
arbetslösheten minskat samtidigt som långtidsarbetslösheten hänger sig kvar. Trots svårigheter så har under året 
samarbetet tillsammans med arbetsgivare utvecklats positivt. 

Isolering hos vissa deltagare har kunnat identifieras. Det finns en oro för att ha kontakter under den situation som råder 
och det blir ett skäl till att inte bli fullt ut aktiv i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.  

För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala 
möten, utomhusmöten. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och 
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. I dialog med deltagare, aktiviteter 
och arbetsgivare görs individuella planeringar utifrån de förutsättningar som råder. Under året har restriktionerna sett 
olika ut och därför har anpassningarna till smittspridning varit öppnare i vissa perioder för att åter bli strängare. 

På längre sikt finns utmaningar som kommer uppstå som ett resultat av pandemin. Vårdskuld och ökad arbetslöshet, 
både den totala men framför allt långtidsarbetslösheten, kommer att skapa utmaningar för den arbetslivsinriktade 
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rehabiliteringen. Samhällets förmåga att tillsammans kraftsamla kring effekterna av pandemin kommer vara 
avgörande för hur man kommer att lyckas. Behovet av samverkan kommer att bli än större. 

ESF-projekt 

Att driva projekt med stöd från ESF innebär att verksamheten får ett tillskott av resurser. För Älv & Kusts del innebär 
det 2,5 tjänst, kompetensutveckling, metodutveckling samt processtöd för att hålla samman den utveckling som 
projektet driver. Projektet avslutas under våren 2022. För att möta den förändringen har förbundet arbetat med att 
anpassa verksamheten till en minskad omfattning. Samtidigt har en process startat för att under 2022 kunna ansöka 
om medel ur programmet ESF+ för att stärka insatser till individer i behov av samordnat stöd. 

Rekrytering av personal 

Förutsättningarna för rekrytering genom inlåning av personal från de samverkande parterna har förändrats under 
senare år och gjort att rekrytering har blivit allt svårare. En orsak är att staten har förändrat sina riktlinjer för utlåning 
men det finns fler. Förbundens utveckling i att söka metoder som utgår från individens behov har medfört att nya roller 
utvecklats, roller som inte finns hos de samverkande parterna. De otrygga förutsättningarna för utlåning under senare 
år har inneburit otrygghet i uppdraget och medfört en hög personalomsättning. Styrelsen har gett kansliet i uppdrag 
att ta fram en strategi för ökad kontinuitet och planering för behovet av personal inom verksamheten. En policy för 
rekrytering av personal förväntas beslutas under första halvåret 2022. 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 

Pandemin 

Förutsättningarna att ha möten har begränsats av pandemin. Under 2021 har detta hanterats fullt ut med digitala 
lösningar. Fysiska möten håller generellt en högre kvalité genom dialoger med större engagemang och delaktighet. De 
digitala mötena ger dock en möjlighet att skapa tillräckligt bra möten utifrån rådande situation. De digitala mötena är 
också effektiva då restid uteblir. Allt fler möten kommer att vara digitala även när restriktioner hävs. 

Lokala ledningsgrupper 

De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan mellan parterna i den 
operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan omfattande. För vissa parter riskerar det att 
skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed minska närvaro och engagemang i de lokala 
ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med 
som ett stöd för de samverkande parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan. Under 2021 har de olika 
samverkande arenorna kartlagts och dialog har förts med de lokala ledningsgrupperna om mål och syfte med 
insatserna. I det lokala operativa arbetet finns ingen strukturerad arena som möter upp behovet av samverkan utöver 
de lokala ledningsgrupperna. Fokus framåt är att stärka det operativa ledningsarbetet. 

Handläggarteam 

Handläggarteamen har under flera år utvecklat en form för att kunna belysa en individs helhetssituation kopplat till 
olika myndigheters inblandning i individens livssituation. Det utvecklingsarbete som togs fram inför 2021 med 
medverkan av deltagaren under teamens möte föll inte väl ut. Det innebar att Försäkringskassan inte deltar i teamen 
på samma sätt som övriga parter. Att sakna en part är en brist när helhetssituationen kring individen ska belysas. För 
att möta det har Försäkringskassan utsett kontaktpersoner som kan konsulteras. 
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Nätverksarbete 

Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt mindre utsträckning 
under pandemin. Grundstrukturen med lokala ledningsgrupper och handläggarteam har kunnat fortgå i digitala 
kanaler. Även nödvändiga kontakter för en fungerande verksamhet har fungerat väl. Däremot bedöms viktiga 
tillitsskapande och kompetensutvecklande insatser uteblivit då detta utvecklas bäst i gemensamma fysiska möten. 
Förhoppningen är att 2022 kommer möjliggöra fler arenor att mötas på. 

 

Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning 

Pandemin 

Styrelsens första och tredje möte för året fick ske digitalt. Övriga fyra möten har varit fysiska. Styrelsen har kunnat 
fullgöra sina uppgifter. 

Strategisk utveckling 

Under 2021 har styrelsens fokus varit intern styrning och kontroll. Flera styrande dokument har uppdaterats och nya 
områden där förtydligande riktlinjer har krävts har tagits fram. Möten och konferenser har skett i mindre utsträckning 
under 2021 men har inte helt uteblivit. Dialog med medlemmarna har alla skett digitalt. Under året har 
personalgruppen varit stabil.  

 

Agenda 2030 verksamhetsanalys 
 

 

 

Samordningsförbundet har identifierat fyra av de 17 mål inom Agenda 2030 där förbundet kan bidra. Ingen fattigdom, 
God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet. Här presenteras förbundets samlade statistik med 
utgångspunkt i analys av på vilket sätt förbundets verksamhet stödjer och har utvecklingsområden utifrån de fyra 
målen. 

På nästa sida presenteras en tabell över vilka insatser förbundet stödjer, antingen genom att på egen hand genomföra 
insatsen, köpa insatsen eller ge stöd till samverkande parter. Tabellen svarar på hur många deltagare respektive insats 
har. Däremot svarar tabellen inte på totalt antal deltagare då deltagare i flera fall tar del av flera utav de olika insatserna 
samtidigt.  
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Tabell: Sammanfattning av deltagarplatser per insats. 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 
30 år 

Antal del-
tagare i 

sam-
verkans-

teamet 

Antal 
del-

tagare 
ej 

aktuella 
i sam-

verkans-
teamet 

Samverkansteamet/Convinere 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 158  
Handläggarteam, remisser 115 65 50 30 50 22 5 8 63 50  114 

Handläggarteam, genomlysning 23 12 11 3 5 3 6 6    23 

Gruppinsats: Hälsokurs 2 2  1 1    1 1 2  
Gruppinsats: Mindfullness 26          26  
Guppinsats: Vägledning 10          10  
Studiebesök 45          45  
Samhällsinfo (skuld, ekonomi, 
etc.) 3          3  
Hälsosamtal 49 22 27 12 19 10 3 5 28 21 49  
Stödsamtal, terapeut 15          15  
Träningsplatser 51          51  
Aktiv, Ale 16 12 4 16     2 14 5 11 

Aktiv, Kungälv 13 6 7  13    4 9 5 8 

Aktiv, Stenungsund 17 10 7   11 6  7 10 8 9 

Aktiv, Öckerö 5 2 3     5 1 4 1 4 

Gymträning, Kungälv 8 4 4 1 7    2 6 7 1 

Uteträning Ale 4 2 2 4     1 3 4  
AKTIVera 10 6 4 3 7    4 6 10  
Träning vid roddklubben, PMK 20 13 7  20     20 1 19 

Yoga Rollsbo 7 7  1 6    1 6 4 3 

Yoga Psykiatrin i Kungälv 13 13   13    6 7 1 12 

Skogsyoga 8 8  1 7     8 6 2 

SIA 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 13 10 

Spelutvecklingskurs 11 3 8 4 3  4  6 5 6 5 

Växtverkstan Tjörn 17 8 9   4 12  9 8 6 11 
Främja hälsa för 
gymnasieungdom 17 15 7  5 12   17   17 

Summa 686 313 228 119 218 101 48 46 259 252 436 249 
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Den samlade bilden av insatserna berättar att det genomförts totalt 686 deltagarplatser. Fördelningen av platserna är 
56 % till kvinnor och 44% till män.1 Fördelningen mellan kommunerna är (befolkningsandel inom parentes) i Ale 22% 
(24%), Kungälv 41% (35%), Stenungsund 19% (20%), Tjörn 9% (12%), Öckerö 9% (10%).2 Utav de totala antalet 
deltagarplatser är det 64% av deltagplatserna som används inom Samordningsförbundets Samverkansteam, 36% av 
platserna utgår inte från medverkan i Samverkansteamet.3  51% av deltagarplatserna nyttjas av individer under 30 år 
och 49% av individer över 30 år. 4 

Nedan presenteras utfall från SUS där individdata samlats in. Individdatat samlas in på de insatser där 
Samordningsförbundets medarbetare ger ett samordnat stöd. Totalt har 158 individer registrerats med individdata. 
Utav dessa har 71 avslutats under året. 

 

Tabell: Flöde av deltagare med individuppgifter under 2021 

Deltagarantal 

Antal delt. 
vid 

periodens 
start 

Antal nya 
delt. under 
perioden 

Antal 
avslutade 

delt. under 
perioden 

Antal delt. 
vid 

periodens 
slut 

Total antal 
delt. under 
perioden 

Kvinnor 51 35 37 49 86 

Män 41 31 34 38 72 

Totalt 92 66 71 87 158 

 
  

 

 

 
1Summering utgår från de 541 deltagarplatser som finns registrerade med kön 
2 Summering utgår från de 532 deltagarplatser som finns registrerade med kommuntillhörighet 
3 Summering utgår från de 685 deltagarplatser som finns registrerade med tillhörighet i Samverkansteamet eller ej. 
4 Summering utgår från de 511 deltagarpaltser som finns registrerade med ålder 
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Diagram: Utbildningsnivå hos de som tar del av Samverkansteamets insatser 

 
I befolkningen har 11% grundskola eller kortare utbildningsnivå, 28% har högskola tre år eller mer.5 
Samordningsförbundets målgrupp har i större utsträckning generellt kortare utbildningsnivå. 

 

Diagram: Åldersfördelning hos deltagare som tar del av Samverkansteamet 

 
Förbundet har en uttryckt prioritering riktad mot ungdomar. 58% av deltagare med individdata är under 30 år. 

 

  

 

 

 

5 Utbildningsnivån i Sverige (scb.se)  
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Diagram: Försörjning före insats 

 
Vilken ersättning individer har när de påbörjar insats indikerar på varifrån deltagare främst remitteras. 64 av deltagarna 
har ersättning från Försäkringskassan. Vid uppföljning av inkomna remisser visar sig följande bild: 

Diagram: Remittenter till förbundets samverkansteam 

 

 

 
Förbundets främsta remittent är hälso- och sjukvården. 
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Diagram: Tid i offentlig försörjning före insats 

 
 

Förbundets insatser riktar sig till individer där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på att stärka 
psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete. Närmare 
70% av de individer som tar del av insats som registrerats med individdata har fyra år eller mer i offentlig försörjning 
före deltagande i Samverkansteamet. 

 

Diagram: Orsak till utskrivning för avslutade deltagare 

 
Resultatet för arbete/studier är 21%. Övrig avslutsanledning är i huvudsak återgång till sjukdom. 
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Diagram: Utfall vid fortsatt rehabilitering 

 

 
 

De individer som går till fortsatt rehabilitering går antingen till arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabiliteringen. 
Fördelningen är 50/50. Summeras arbete, studier, aktivt arbetssökande och fortsatt arbetslivsinriktade rehabilitering så 
har 48% tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete. 

 

Diagram: Tid i insats vid utskrivning 

 
Till de individer Samverkansteamet ger stöd krävs insats under förhållandevis lång tid. Individer har i de flesta fall lång 
tid från arbetsmarknaden, kort utbildning och ohälsa.  
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Förbundets verksamhet riktar sig till individer i behov av samordnat stöd. Många gånger har individen varit ifrån 
arbetsmarknaden under många år, levt i ohälsa och med begränsad inkomst. Målet är att vara en del i individens resa 
mot arbete. 48% av de avslutade individerna har tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete. Under 
2020 och 2021 har förbundet arbetat aktivt med aktiverande insatser. Det är insatser som vänder sig till deltagare inom 
samverkansteamet och individer som kan remitteras direkt från de samverkande parterna. Totalt har 686 
deltagarplatser genomförts, utav dessa har 249 deltagarplatser använts av parterna direkt. 

Förbundet har på ett tydligt sätt koppling till de fyra Agenda 2030-målen, Ingen fattigdom, God hälsa och 
välbefinnande, Jämställdhet och minskad ojämlikhet. 

Året har präglats av en pandemi som skapat begränsningar men också kreativitet för att finna nya lösningar. Resultatet 
till arbete och studier är något lägre än tidigare år. Det är dock viktigt att påpeka att det inte har stått still, 21% går till 
arbete eller studier, mot ca 25% sett ur ett historiskt perspektiv. Förbundet har lyckats aktivera deltagarna i stor 
utsträckning. Det har skett genom att jobba med telefon, digitala lösningar samt vissa insatser utomhus. 

Kommande utmaning för förbundet och dess medlemmar framöver är en kraftigt ökad arbetslöshet där en ökad 
långtidsarbetslöshet är extra oroande. Långtidsarbetslöshet tenderar att drabba dem som redan har en tuff situation 
på arbetsmarknaden där samordnat stöd och samordnade insatser behövs. 

2021 har varit ett starkt år för Samordningsförbundet Älv & Kust. Resurserna har varit högre än bidraget med stöd från 
ESF och ett visst eget kapital. En viktig faktor till den högre volymen har varit en stabil personalgrupp under året. Det 
har resulterat i att fler deltagare än tidigare fått stöd både i samverkansteamet och i aktiverande insatser. 2022 innebär 
en minskning av budgetomslutningen med 21% vilket kommer minska antalet individer som kommer att få del av 
insatser under 2022. Främst kommer det att synas i antalet deltagarplatser i aktiverande insatser. För att möta det 
behov av samordnat stöd som finns hos personer i området har en process påbörjats för ansökan om medel från ESF 
där tankar är under utveckling för hur stödet till individer kan utvecklas framåt.  

Förbundets resultat till arbete och studier är lägre än förväntat. Bedömningen var att en stabil verksamhet med 
lättnader av restriktioner kring pandemin och en viss ljusning på arbetsmarknaden skulle ge något högre resultat. Den 
främsta orsak som identifierats till att utfallet inte motsvarar bedömningen är sammansättningen av deltagare som 
kommer till samverkanteamet. Följande graf visar vilka remittenter som är mest aktiva under perioden 2017-2021. 
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Summeras remisser från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården över tid ser vi att remisserna ökar därifrån, 
kommunerna fluktuerar över tid och Arbetsförmedlingen minskar varje år. Slutsatsen är att deltagarna som tar del av 
insatser har en högre ohälsa än tidigare. Det märks i resultat åter till sjukdom och andelen som återgår till medicinsk 
rehabilitering, ca 50%. 

Vid en fördjupad kartläggning av målgruppen konstateras att deltagarna har i snitt tre diagnoser vardera. Totalt 
omnämns 66 olika diagnoser för 155 personer. Främst är det diagnoser inom psykisk ohälsa. 

 
 

Med utgångspunkt i de utmaningar individerna har bedöms resultatet vara det bästa möjliga. Utan stödet från en 
person som koordinerat deras behov av stöd, som coachat och stöttat utifrån helhetsbild av individens livssituation 
hade en förändring varit mycket svår för de individer samverkansteamet mött. Vi arbetar för att alla människor ska få 
en ärlig chans att komma hela vägen till arbete!  
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Dnr: 2022-01 
Sammanträde 2022-03-25 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

                          

 

 

TU – Årsredovisning 
 
Bakgrund 
Beslutad årsredovisning inklusive revisionsberättelse ska överlämnas senast 2022-03-31 
till förbundets medlemmar 
 
Ärendet 
Underlaget för årsredovisningen består av huvuddokumentet, Årsredovisning samt 
bilagan, Fördjupad verksamhetsredovisning. 
 
2022-03-17 avrapporterade revisorerna sin revision. Revisorerna konstaterar att det inte 
finns några väsentliga avvikelser i förbundets redovisning och revisionsberättelse 
kommer att lämnas utan anmärkningar. Revisionsberättelserna lämnas först efter att de 
fått in en påskriven kopia av förbundets årsredovisning. 

 
Styrelsen föreslås besluta: 
 

Godkänna årsredovisning för 2021 för Samordningsförbundet Älv & Kust 
 
Översända årsredovisningen till respektive medlem i Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
 
Årsredovisningen förklaras omedelbart justerad 

 
 
 
 
Ann-Katrin Österman 
bitr. förbundschef 
    
                 Henrik Svedberg 
                 förbundschef 
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Dnr: 2022-01 
Sammanträde 2022-03-25 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

Jämställda beslut 
 
Frågor inför ett beslut 
 

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv (tex vid en insats, 
vänder den sig lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?) Årsredovisning präglas av 
uppföljning av insatser uppdelat på män och kvinnor i syfte att synliggöra skillnader. 

2. Kommer individbaserad statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? Ja 

3. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på kort- eller lång sikt?  Bedöms i nuläget inte ha 
någon diskriminerande påverkan 

4. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta?  Nej 
 

5. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? Ja 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021 

2022/93 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021. 

2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2021 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar för helåret ett negativt resultat om –10 865 tkr 
för 2021.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt i och med att medlemmarna även för 2021 
nödgas tillskjuta medel.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 78 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 
Protokoll direktionen §27/2022-03-11 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsredogörelse för år 2021 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

494



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021 

2022/93 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021. 

2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt 
årsredovisning 2021 med tillhörande revisionsberättelse. 
Förbundet uppvisar för helåret ett negativt resultat om –10 865 tkr 
för 2021.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på 
ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt 
otillfredsställande sätt i och med att medlemmarna även för 2021 
nödgas tillskjuta medel.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 
Protokoll direktionen §27/2022-03-11 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsredogörelse för år 2021 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 
KPMG 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-12 Dnr 2022/93-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande – Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1 Godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds 
årsredovisning 2021. 

2 Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har översänt årsredovisning 
2021 med tillhörande revisionsberättelse. Förbundet uppvisar för 
helåret ett negativt resultat om –10 865 tkr för 2021.  

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande sätt i 
och med att medlemmarna även för 2021 nödgas tillskjuta medel.  

I revisionsberättelsen tillstyrks att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

Bilagor 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2021 
Protokoll direktionen §27/2022-03-11 
Revisionsberättelse för år 2021 
Revisionsredogörelse för år 2021 
Revisionsrapport Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, KPMG 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-04-12 Dnr 2022/93-042

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2021 Revisorerna i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund  

 

Revisorernas redogörelse för år 2021 

 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 2021 och delårsrapporten 
per den 31 augusti 2021. 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 lag om kommunal bokföring och redovisning 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.  

Förbundet har fastställt två finansiella- och fem 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 
81 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet omkomna 
och svårt skadade i trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 prestationsmålen 
uppfyllda. 
Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 
Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta mål som 
uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 
7 % av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 % av investeringarna har varit genom 
egenfinansiering.  
Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppnås. I vår granskning av avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning har vi 
inte funnit något avvikande från förbundets bedömning. 

Vi noterar att även för 2021 redovisar förbundet ett faktiskt negativt resultat på 10,9 mnkr. 
Det negativa resultatet regleras av förbundsmedlemmarna enligt förbundsordningen i 
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samband med att årsredovisningen fastställs, vilket innebär att förbundet redovisar ett 
positivt resultat.  

Ansvarsprövning 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt otillfredsställande 
sätt i och med att medlemmarna även för 2021 nödgas tillskjuta medel för att förbundet ska 
kunna redovisa ett nollresultat.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig under året. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse i 
huvudsak är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen 
fastställt. Vi bedömer dock att målen för god ekonomisk hushållning inte fullt ut nås på grund 
av årets resultat.  
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) för räkenskapsåret 2021. 
  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen 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 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

• förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag (KL), lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i 
kommuner och regioner samt rekommendationer.  

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

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 Skyrev2. Detta innebär att 
granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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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. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.    
Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• 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).   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven 
vilka preciseras i RKR R15.  

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer. 

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.  
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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 2021-12-31 kostnader för leasing om 215 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 kommunalförbund 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. 
 
Förbundets balanskravsavstämning uppgick 2019 till – 2,4 mnkr, för 2020 till – 3,7 
mnkr samt för 2021 till 10,5 mnkr.  
 
Under 2021 har respektive medlemskommuns fullmäktige beslutat att täcka förbundets 
ackumulerade underskott för 2017–2020 med 10 488 tkr. I förbundsordningen §13 
regleras att förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommen 
brist i enlighet med angiven fördelningsgrund. 
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, 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 
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bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
Förbundet har fastställt två finansiella- och fem 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 81 % av inriktningsmålen är uppfyllda. Ett av de antagna inriktningsmålen, Antalet 
omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska, är uppfyllt samt att fem av de 14 
prestationsmålen uppfyllda. 
Ett av de två finansiella målen utgörs av att Reinvesteringar ska finansieras med egna 
medel. Under perioden har inga reinvesteringar genomförts varpå förbundet tolkar detta 
mål som uppnått. Det andra finansiella målet, Egen finansiering (exkl. Industriavtal) ska 
uppgå till minst 7 % av kommunbidraget, bedöms ha uppnåtts då 12 % av 
investeringarna har varit genom egenfinansiering.  
Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppnås. I vår granskning av 
avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning har vi inte funnit något avvikande från förbundets bedömning. 
 

2.5 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i tkr Utfall 
2021-12-31 

Utfall  
2020-12-31 

Budget 
2021 

Verksamhetens intäkter 16 409 15 917 14 733 

Verksamhetens kostnader -80 838 -71 875 -66 750 

Avskrivningar -2 120 -2 612 -3 654 

Bidrag från medlemskommuner 77 103 47 443 55 729 

Finansiella intäkter 30 4 0,0 

Finansiella kostnader -96 -101 -58 

Extra ordinära poster 0 6 739 0,0 

Årets resultat 10 488 -3 750 0,0 
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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 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 15 164 8 206 
Kortfristiga fordringar 15 809 2 651 
Kassa och Bank - 1 275 
Summa tillgångar 30 973 12 132 
Eget kapital exkl årets resultat -10 488 -6 738 
Årets resultat 10 488 -3 750 
Avsättningar till pensioner 11 600 8 702 
Checkräkningskredit 6 215 - 
Långfristiga skulder 2 875 4 380 
Kortfristiga skulder 10 283 9 538 
Summa eget kapital och skulder 30 973 12 132 

 
Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts 
något under perioden tack vare ett högre resultat för 2021. 

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

3 Slutsats  
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets 
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. 
Revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 
de mål direktionen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att 
årsredovisningen innehåller en bra uppföljning av verksamheten, dess mål och 
kommentarer till dessa.  
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 
 
KPMG, dag som ovan  
 
 
Vilhelm Rundqvist    Josefine Kjellberg 
Uppdragsledare     Granskningsledare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2022/120 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2021 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet erbjuder även översättningstjänster 
till sina medlemmar. Förbundet redovisar ett resultat om 5,4 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört drygt 341 000 uppdrag vilket är ca 16 000 uppdrag fler 
än budgeterat. Förbundet fick 1 januari tre nya 
medlemskommuner. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna densamma. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 79 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021, PWC 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Protokollsutdrag §468/2022-03-25 
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 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 

Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2022/120 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2021 med 
tillhörande revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett 
kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. Förbundet erbjuder även översättningstjänster 
till sina medlemmar. Förbundet redovisar ett resultat om 5,4 mkr 
att jämföra med ett nollresultat. Tolkförmedling väst har under 
året utfört drygt 341 000 uppdrag vilket är ca 16 000 uppdrag fler 
än budgeterat. Förbundet fick 1 januari tre nya 
medlemskommuner. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna densamma. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-11 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021, PWC 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Protokollsutdrag §468/2022-03-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-11 Dnr 2022/120-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående Tolkförmedling Västs 
årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tolkförmedling Västs årsredovisning 2021 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt årsredovisning 2021 med tillhörande 
revisionsberättelse. Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med 
uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Förbundet 
redovisar ett resultat om 5,4 mkr att jämföra med ett nollresultat. 
Tolkförmedling väst har under året utfört drygt 341 000 uppdrag vilket 
är ca 16 000 uppdrag fler än budgeterat. Förbundet fick 1 januari tre nya 
medlemskommuner. 

Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna densamma. 

 

Bilagor 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Granskning av årsredovisning 2021, PWC 
Internkontrollrapport 
Förbundsordning 2021-01-01 
Protokollsutdrag §468/2022-03-25 
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Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 

520



7 (36) 
 

Intern 

Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag 

537



24 (36) 
 

Intern 

Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 

546



33 (36) 
 

Intern 

avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Intern 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Intern 

 

 

Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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Diarienummer: 

20/0013-4 

Beslutad av: 

Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 

2020-03-27 

Granskad: 

2020-03-27 

Dokumentansvarig: 

Förbundssekreterare  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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Förbundsordning    3 (5) 

9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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Förbundsordning    4 (5) 

17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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Förbundsordning    5 (5) 

23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/22 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa en generell höjning med 300 kronor för respektive 
uppdrag, det vill säga: 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

2. Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

3. De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 
2024 samt vid eventuella omval/extraval. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 80 
Arvodesberedningen 2022-03-28, § 5 
Valnämnden 2022-01-12, § 4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/22 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa en generell höjning med 300 kronor för respektive 
uppdrag, det vill säga: 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

2. Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

3. De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 
2024 samt vid eventuella omval/extraval. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-03-28, § 5 
Valnämnden 2022-01-12, § 4 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-06 Dnr 2022/22-024 

Kommunstyrelsen 

Carina Eliasson Kommunstyrelsen 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande angående förslag till reviderade 
arvoden för röstmottagare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa en generell höjning med 300 kronor för respektive 
uppdrag, det vill säga: 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

2. Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 

3. De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid valen 
2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar utgår 
med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 kronor per 
påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor för 
respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-04-06 Dnr 2022/22-024

Övriga röstmottagare 2 100 kronor 

I arvodet ingår en utbildningskväll för samtliga röstmottagare. 

Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra rösträknare 
på valdagskvällen utgår med samma belopp som sammanträdesarvode 
för förtroendevalda. 

De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 samt 
vid eventuella omval/extraval. 

Tidigare beslut 
Arvodesberedningen 2022-03-28, § 5 
Valnämnden 2022-01-12, § 4 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör 
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Protokoll från Arvodesberedningens möte 2022-03-28 

Tid: 

Plats: 

Närvarande: 

Ej närvarande 

18:00 - 20:00 

Kommunhuset, Skärhamn 

Anders G Högmark (M), ordförande 
Gunnemar Olsson (L), ledamot 
Jeanette Lagervall (V), ledamot 
Rikard Simensen (SD), ledamot 
Roland Flyckt (KO), ledamot 
Inga Olsson (C), ledamot 

Benny Halldin (S), vice ordförande 
Karl Blom (MP), ledamot 
Peter Gustavsson (TP), ledamot 

§ 5.
Förslag till reviderat arvode för röstmottagare
Valnämnden har översänt ett förslag till arvodesberedningen avseende arvode för 
röstmottagare i valen 2022 och 2024. Valnämnden föreslår en generell höjning med 
300 kronor för respektive uppdrag, d v s

Ordförande 
Vice ordförande 
Övriga röstmottagare 

2 900 kronor 
2 500 kronor 
2 100 kronor 

Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra rösträknare på 
valdagskvällen föreslås utgå med samma belopp som sammanträdesarvode för 
förtroendevalda. 

Arvodesberedningen beslutar att bifalla valnämndens förslag och överlämnar ärendet 
till kommunstyrelsen för slutligt fastställande av kommunfullmäktige. 
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Sekreterare 

J�;:'teras '\

eanette Lag rv�II 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare 

2022/12 

Beslut 
Valnämnden föreslår arvodesberedning föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid 
valen 2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar 
utgår med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 
kronor per påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor 
för respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 
 
Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra 
rösträknare på valdagskvällen utgår med samma belopp som 
sammanträdesarvode för förtroendevalda. 
 
De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 
samt vid eventuella omval/extraval. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-01-05 Dnr 2022/12-024 

Förvaltningsnamn 

Carina Eliasson Valnämnden 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Förslag till reviderade arvoden för röstmottagare  

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår arvodesberedning föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa nedanstående förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde arvodena för röstmottagarna vid valen 
2018 och 2019 enligt följande: 
Ordförande  2 600 kronor 
Vice ordförande  2 200 kronor 
Övriga röstmottagare 1 800 kronor 
Arvode för extra rösträknare på valdagens kväll för tre timmar utgår 
med 600 kronor, för tid därutöver utgår arvode med 100 kronor per 
påbörjad halvtimma. 

Inför kommande val föreslås en generell höjning med 300 kronor för 
respektive uppdrag, d v s 
Ordförande  2 900 kronor 
Vice ordförande  2 500 kronor 
Övriga röstmottagare 2 100 kronor 
 
Arvode för röstmottagare vid förtidsröstning och som extra rösträknare 
på valdagskvällen utgår med samma belopp som sammanträdesarvode 
för förtroendevalda. 
 
De nu föreslagna arvodena förslås gälla för valen 2022 och 2024 samt 
vid eventuella omval/extraval. 
 

 

Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om läromedel for 
alla barn med särskilda behov 

2021/381 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla 
barn med särskilda behov, med följande yrkanden: 

• Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap 
som övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

• Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

• Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

• Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska 
kunna få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad 
skolgång. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i 
sin tur hänvisar till förvaltningen som anför att det är rektor som 
enligt skollagen beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Därutöver anger man 
att de medel som avsätts för läromedelsinköp i kommunen är väl 
tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för eventuella 
inköp av extra och/eller kompletterande läromedel för barn med 
särskilda behov. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2022-04-21, § 68 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-20, § 7 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 255 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian om läromedel för alla barn med 
särskilda behov, 2021-12-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om läromedel for 
alla barn med särskilda behov 

2021/381 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla 
barn med särskilda behov, med följande yrkanden: 

• Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap 
som övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

• Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

• Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

• Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska 
kunna få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad 
skolgång. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i 
sin tur hänvisar till förvaltningen som anför att det är rektor som 
enligt skollagen beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Därutöver anger man 
att de medel som avsätts för läromedelsinköp i kommunen är väl 
tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för eventuella 
inköp av extra och/eller kompletterande läromedel för barn med 
särskilda behov. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och 
förvaltningens svar, föreslår kommunkansliet att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-20, § 7 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 255 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian om läromedel för alla barn med 
särskilda behov, 2021-12-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-06 Dnr 2021/381-601 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om läromedel för alla barn med särskilda behov 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla barn 
med särskilda behov, med följande yrkanden: 
• Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 

och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap 
som övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

• Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

• Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

• Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska 
kunna få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad 
skolgång. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som i sin 
tur hänvisar till förvaltningen som anför att det är rektor som enligt 
skollagen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att 
fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Därutöver anger man att de medel som 
avsätts för läromedelsinköp i kommunen är väl tilltagna och torde 
därför vara fullt tillräckliga för eventuella inköp av extra och/eller 
kompletterande läromedel för barn med särskilda behov. 

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och förvaltningens 
svar, föreslår kommunkansliet att motionen avslås. 

583

mailto:kommun@tjorn.se


 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-04-06 Dnr 2021/381-601

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-20, § 7 
Kommunfullmäktige 2021-12-16, § 255 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian om läromedel för alla barn med särskilda 
behov, 2021-12-10 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Motion om Läromedel för alla barn med särskilda behov. 

I nuläget får barnen kopierade alternativt scannade underlag på datorn som eleverna 
knappt ser vad det står, studieteknik? Alla elever klarar inte att läsa på datorn utan 
behöver böcker och papper för att kunna stryka under och bearbeta! 

Var tredje lärare har inte ekonomiska resurser nog för att köpa de läromedel som 
behövs för undervisningen visar en undersökning från läroförfattarna och 
lärarförbunden. 

Nära 4 av 5 rektorer är begränsade av sin budget när det gäller inköp av läromedel. 
Lärarna påverkas och reflektionen är att hen blir stressad. Hen hinner inte alltid ta 
fram studieunderlag. Läroboken är också den som ger en trygg och stadig grund inför 
lektionen. 

Till vår kännedom har de inkommit information om att Tjörns skolor saknar läromedel 
och att det finns många barn med särskilda behov som inte klarar att studera på de 
underlag som tillhandhålls från skolan alltså scannade underlag i datorn eller 
kopierade underlag i ett slags lösbladssystem. 

En oacceptabel situation som går emot alla barns rätt till en värdig skolundervisning. 

Därför yrkar Vänsterpartiet på åtgärder som följer; 

- Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov och tillse att 
dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap som övriga elever med var 
och ens särskilda behov tillgodosedda 

 
- Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa pengar som 

avsatts för läromedel varje termin 
 

- Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

 
- Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska kunna få böcker 

och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad skolgång. 

 

Alma Sibrian 

För Vänsterpartiet Tjörn
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-20 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende 
motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel for alla barn 
med sarskilda behov 

2021/275 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar motionen i enlighet med 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Av 2 kap 10 § skollagen (2010:800) fastställs att rektor beslutar om 
sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar 
och behov. Detta innebär att frågan om inköp av alla former av 
läromedel och således även inköp av läromedel för elever med 
särskilda behov är en inre angelägenhet, som rektor i samråd med 
pedagoger – samt i det hänseende som avses i motionen med 
representanter från elevhälsans olika professioner – råder över.    

Dessutom är de medel som avsätts för läromedelsinköp i 
kommunen väl tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för 
eventuella inköp av extra och/eller kompletterande läromedel för 
barn med särskilda behov.     

Samverkan 
FSG 2022-01-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-13 
Motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel för alla barn med 
särskilda behov 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-01-13 Dnr 2021/2752021/275 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lena Eriksson Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef 
0304-60 11 01 
lena.e.eriksson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel for alla barn 
med särskilda behov 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden besvarar motionen i enlighet med 
tjänsteutlåtandet.  

Ärendet 
Av 2 kap 10 § skollagen (2010:800) fastställs att rektor beslutar om sin 
enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
Detta innebär att frågan om inköp av alla former av läromedel och 
således även inköp av läromedel för elever med särskilda behov är en 
inre angelägenhet, som rektor i samråd med pedagoger – samt i det 
hänseende som avses i motionen med representanter från elevhälsans 
olika professioner – råder över.    

Dessutom är de medel som avsätts för läromedelsinköp i kommunen 
väl tilltagna och torde därför vara fullt tillräckliga för eventuella inköp 
av extra och/eller kompletterande läromedel för barn med särskilda 
behov.     

Samverkan 
FSG 2022-01-19 

Bilagor 
Motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel för alla barn med särskilda 
behov 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-01-13 Dnr 2021/275- 

Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 255 

Anmälan av motion från Alma Sibrian (V) om Läromedel 
for alla barn med särskilda behov 

2021/381 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om läromedel för alla barn 
med särskilda behov, med följande yrkanden: 

” - Att omedelbart se över och prioritera för barn med särskilda behov 
och tillse att dessa har samma möjlighet att tillskansa sig kunskap som 
övriga elever med var och ens särskilda behov tillgodosedda 

- Att BoU i sin budget prioriterar och särskilt redovisar den summa 
pengar som avsatts för läromedel varje termin 

- Att om resurser inte finns i tillräcklig omfattning äskas medel från 
Kommunstyrelsen eller Kultur och Fritid. 

- Att BoU söker statliga bidrag för att alla barn som behöver ska kunna 
få böcker och alla övriga verktyg som behövs för en lyckad skolgång.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-12-10 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
stärka demensvården 

2021/194 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen genom att uppdra socialnämnden att införa ett 
demensteam för att stärka kommunens primärkommunala 
basuppdrag när det gäller vård och omsorg om personer med en 
demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
demensvården, med följande yrkanden: 

• ”Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna 
till kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

• Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.” 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att 
motionen ska bifallas och att vård- och omsorgsavdelningen ska 
införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg 
om personer med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 
Socialförvaltningen har bland annat anfört i tjänsteutlåtande 2021-
08-25: 

”Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och 
sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom 
utbildningen ”Stjärnmärkt”. ”Stjärnmärkt” är en 
utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. 
Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, 
hemtjänst, dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är 
att ge personal som möter demenssjuka, kunskap och verktyg för 
att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara att 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-05-05 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

utveckla ett särskilt team inom Vård och omsorgsavdelningen 
bestående av ett begränsat antal undersköterskor med särskild 
kompetens inom området demens och som skulle arbeta riktat 
mot de äldre med en demensdiagnos som har behov av hemtjänst 
i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd och stöd till 
anhöriga.  

Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom kommunernas 
vård och omsorg och inte vara ett team som arbetar över 
huvudmannagränserna och överta något av regionens uppdrag. 
Det skulle inte innebära en ökat arbetstyngd för vård- och 
omsorgspersonal och de skulle heller inte överta regionens ansvar 
vad gäller vård för personer med en demensdiagnos. Det skulle 
innebära ett mer teambaserat arbetssätt för att ge mer 
professionellt stöd.” 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra utan föreslår att 
socialnämndens förslag följs och att motionen bifalles. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-21, § 69 
Socialnämnden 2021-09-21, § 176 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
stärka demensvården 

2021/194 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att 
uppdra socialnämnden att införa ett demensteam för att stärka 
kommunens primärkommunala basuppdrag när det gäller vård 
och omsorg om personer med en demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
demensvården, med följande yrkanden: 

• ”Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna 
till kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

• Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.” 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att 
motionen ska bifallas och att vård- och omsorgsavdelningen ska 
införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg 
om personer med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 
Socialförvaltningen har bland annat anfört i tjänsteutlåtande 2021-
08-25: 

”Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och 
sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom 
utbildningen ”Stjärnmärkt”. ”Stjärnmärkt” är en 
utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. 
Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, 
hemtjänst, dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är 
att ge personal som möter demenssjuka, kunskap och verktyg för 
att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara att 
utveckla ett särskilt team inom Vård och omsorgsavdelningen 
bestående av ett begränsat antal undersköterskor med särskild 
kompetens inom området demens och som skulle arbeta riktat 
mot de äldre med en demensdiagnos som har behov av hemtjänst 
i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd och stöd till 
anhöriga.  

Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom kommunernas 
vård och omsorg och inte vara ett team som arbetar över 
huvudmannagränserna och överta något av regionens uppdrag. 
Det skulle inte innebära en ökat arbetstyngd för vård- och 
omsorgspersonal och de skulle heller inte överta regionens ansvar 
vad gäller vård för personer med en demensdiagnos. Det skulle 
innebära ett mer teambaserat arbetssätt för att ge mer 
professionellt stöd.” 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra utan föreslår att 
socialnämndens förslag följs och att motionen bifalles. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 176 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 152 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion från Martin Johansson om att stärka demensvården 2021-
05-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-04-06 Dnr 2021/194-743 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka demensvården 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att uppdra 
socialnämnden att införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg om 
personer med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
demensvården, med följande yrkanden: 
• ”Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna 

till kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

• Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.” 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen 
ska bifallas och att vård- och omsorgsavdelningen ska införa ett 
demensteam för att stärka kommunens primärkommunala basuppdrag 
när det gäller vård och omsorg om personer med en demenssjukdom 
som bor i ordinärt boende. Socialförvaltningen har bland annat anfört i 
tjänsteutlåtande 2021-08-25: 

”Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och 
sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom 
utbildningen ”Stjärnmärkt”. ”Stjärnmärkt” är en utbildningsmodell 
framtagen av Svenskt Demenscentrum. Utbildningen vänder sig till 
personal inom särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter samt 
biståndshandläggare. Syftet är att ge personal som möter demenssjuka, 
kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade 
arbetssättet på sin arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle 
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kunna vara att utveckla ett särskilt team inom Vård och 
omsorgsavdelningen bestående av ett begränsat antal undersköterskor 
med särskild kompetens inom området demens och som skulle arbeta 
riktat mot de äldre med en demensdiagnos som har behov av hemtjänst 
i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd och stöd till 
anhöriga.  

Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom kommunernas vård och 
omsorg och inte vara ett team som arbetar över huvudmannagränserna 
och överta något av regionens uppdrag. Det skulle inte innebära en 
ökat arbetstyngd för vård- och omsorgspersonal och de skulle heller 
inte överta regionens ansvar vad gäller vård för personer med en 
demensdiagnos. Det skulle innebära ett mer teambaserat arbetssätt för 
att ge mer professionellt stöd.” 

Kommunkansliet har i övrigt inget att anföra utan föreslår att 
socialnämndens förslag följs och att motionen bifalles. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 176 
Kommunfullmäktige 2021-06-17, § 152 
 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion från Martin Johansson om att stärka demensvården 2021-05-27 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 

Remiss till socialnämnden avseende Motion från Martin 
Johansson (-) fd (SD) om att stärka demensvården 

2021/149 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen bifalles och att vård-
 och omsorgsavdelningen ska införa ett demensteam för att stärka 
kommunens primärkommunala basuppdrag när det gäller vård 
och omsorg om personer med en demenssjukdom som bor i 
ordinärt boende.  

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-06-
17 att svara på inkommen motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
att stärka demensvården genom att Tjörns kommun startar ett 
demensteam.   
  
För att den demenssjuke ska få rätt omsorg är det avgörande att 
personalen har rätt kompetens. Vård- och omsorgsavdelningen samt 
den kommunala hälso- och sjukvården har påbörjat en satsning på 
demensvården genom utbildningen ”Stjärnmärkt”. Syftet med 
utbildningen är att ge personal som möter demenssjuka kunskap och 
verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin 
arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara 
att utveckla ett särskilt team inom Vård- och omsorgsavdelningen som 
arbetar riktat mot äldre med en demensdiagnos som bor i ordinärt 
boende. Teamet skulle ej arbeta över huvudmannagränserna och det 
skulle inte innebära en ökad arbetstyngd inom vård- och 
omsorg. Socialförvaltningen ställer sig positiva till motionen och skulle 
kunna påbörja ett arbete att utveckla ett sådant team inom Vård och 
omsorgsavdelningen under 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

Postadress Besöksadress Telefon 0304-60 10 00 Org.nr. 212000-1306 
Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax 0304-60 10 19 Bankgiro 641-9741 
471 80 Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet www.tjorn.se

Svar på remiss om att stärka demensvården  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår att motionen bifalles och att vård-
 och omsorgsavdelningen ska införa ett demensteam för att stärka kommunens 
primärkommunala basuppdrag när det gäller vård och omsorg om personer 
med en demenssjukdom som bor i ordinärt boende 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-06-17 att svara 
på inkommen motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att stärka 
demensvården genom att Tjörns kommun startar ett demensteam.   
  
För att den demenssjuke ska få rätt omsorg är det avgörande att personalen har 
rätt kompetens. Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- 
och sjukvården har påbörjat en satsning på demensvården genom utbildningen 
”Stjärnmärkt”. Syftet med utbildningen är att ge personal som möter 
demenssjuka, kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade 
arbetssättet på sin arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara 
att utveckla ett särskilt team inom Vård- och omsorgsavdelningen som arbetar 
riktat mot äldre med en demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Teamet 
skulle ej arbeta över huvudmannagränserna och det skulle inte innebära en 
ökad arbetstyngd inom vård- och omsorg. Socialförvaltningen ställer sig 
positiva till motionen och skulle kunna påbörja ett arbete att utveckla ett sådant 
team inom Vård och omsorgsavdelningen under 2022.   
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Ärendet  
Martin Johansson har (-) fd (SD)  har lämnat in en motion stärkt 
demensvård med följande yrkanden:  
  

 Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen.  

 
 Målet för Demensteamet enligt motionen är att ge ökad trygghet och 

ökat välbefinnande till personer med demenssjukdom, förbättra 
möjligheterna till kvarboende i egna hemmet samt ge anhöriga ökat 
stöd.  

  
Syftet med Demensteamet är att ge rätt stöd och hjälp utifrån individuella 
behov hos personer med demenssjukdom genom:  
 

 Bättre kontinuitet med minimerat antal personal runt vårdtagaren  
 Att tidsaspekten för insatser för demenssjuka bättre skall beaktas  
 Flexibelt arbetssätt  
 Att strukturerat arbeta med levnadsberättelser  
 Att förbereda inför flytt till särskilt boende  
 Fortlöpande utbildning och handledning till demensteamets personal  

 
Målgruppen är personer med utredd demenssjukdom som bor i ordinärt boende 
på Tjörn.  
  
Socialförvaltningens svar  
Allt fler äldre som är i behov av stöd och omsorg från kommunens 
äldreomsorgsverksamheter lider av en demenssjukdom. För att den 
demenssjuke ska få rätt omsorg är det avgörande att personalen har rätt 
kompetens.  Det personcentrerade arbetssättet ställer dessutom höga krav på 
personalen. Att medarbetare inte alltid har rätt kompetens för att möta den 
demenssjuke kan leda till bristande omsorg för den som är demenssjuk. 
Dessutom kan det skapa stress och en känsla av otillräcklighet hos personalen 
vilket i sin tur leder till sämre arbetsmiljö. För personer med demenssjukdom 
är det dessutom särskilt viktigt med personalkontinuitet.  
  
Vård- och omsorgsavdelningen samt den kommunala hälso- och sjukvården 
har påbörjat en satsning på demensvården genom utbildningen ”Stjärnmärkt”. 
”Stjärnmärkt” är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. 
Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, hemtjänst, 
dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är att ge personal som möter 
demenssjuka, kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade 
arbetssättet på sin arbetsplats. Ett nästa steg i den satsningen skulle kunna vara 
att utveckla ett särskilt team inom Vård och omsorgsavdelningen bestående av 
ett begränsat antal undersköterskor med särskild kompetens inom området 
demens och som skulle arbeta riktat mot de äldre med en demensdiagnos som 
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har behov av hemtjänst i sitt ordinära boende samt även fungera som ett råd 
och stöd till anhöriga. Teamet skulle dock enbart vara verksamt inom 
kommunernas vård och omsorg och inte vara ett team som arbetar över 
huvudmannagränserna och överta något av regionens uppdrag. Det skulle inte 
innebära en ökat arbetstyngd för vård- och omsorgspersonal och de skulle 
heller inte överta regionens ansvar vad gäller vård för personer med en 
demensdiagnos. Det skulle innebära ett mer teambaserat arbetssätt för att ge 
mer professionellt stöd. 
  
Motionen föreslår att Socialförvaltningen ska införa ett demensteam för att 
stärka kommunens vård och omsorg om personer med en demenssjukdom 
som bor i ordinärt boende. Socialförvaltningen ställer sig positiva till 
motionen och skulle kunna påbörja ett arbete att utveckla ett sådant team under 
2022.   
 

 

  
Shuja-At Noormohamed  
Förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-06-17 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
att stärka demensvården 

2021/194 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
demensvården, med följande yrkanden: 

- Att kommunfullmäktige bifaller motionen och överlämnar denna till 
kommunstyrelsen och socialnämnden i syfte att förverkliga 
motionens intentioner. 

- Att Tjörns kommun startar ett demensteam med personal från olika 
demensavdelningar med arbetsuppgifter angivna i motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-05-27 
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Motion: NPF anpassa Tjörns skolor 

Vi vill i syfte att ge alla en större chans att lyckas i skolan göra en satsning på att NPF säkra alla skolor och förskolor på Tjörn. Detta kommer innebära ett lyft 
för både lärare och elever i sitt arbete. 

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet NPF inkluderar t.ex ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Även 
t.ex språkstörning, dyslexi och dyskalkyli anses ibland ingå i NPF-familjen. 

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå och komma ihåg information, kan en helt vanlig dag i skolan 
upplevas kaotisk. Detta tar energi från inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende, eller att eleven blir hemmasittande och inte 
orkar gå till skolan. Genom anpassningar av lärmiljön, och bemötandet av eleverna, kan vi undvika de värsta fallgroparna, och ge fler elever optimala 
förutsättningar för inlärning. (ANNA-KARIN ARNALD) 

 

Exempel på hur man NPF-säkrar klassrummet 

Dagordning på tavlan, skärmar och lugnande färger. NPF-säkrade Kärrbrinksskolan i Huddinge ger tips som skapar studiero för alla elever, oavsett 
funktionsnedsättning. 

 Se till att kunskap om NPF finns hos minst någon person i varje arbetslag, samt i elevhälsoteamet och skolledningen. Målsättning ska vara att all 
personal på skolan ska utbilda sig. 

 Tydlig dagordning på tavlan. Läraren ska ha en tydlig agenda för lektionen på tavlan och förklara syftet med lektionen och enskilda arbetsuppgifter 
(som också ska ha tydlig början och slut). 

 Visuellt tidhjälpmedel. Det är lättare att hålla koncentrationen under lärarens genomgång om man ser tiden tydligt på en klocka som TimeTimer. 

 Inga elevarbeten på väggarna. De kan pocka på uppmärksamhet och störa koncentrationen. 

 Arbetsplatser med variation. Beroende av arbetsuppgift kan eleverna välja att sitta vid enskilda bord, arbetsplatser i grupp eller arbeta vid ståbord. 
Variation i arbetsställningen är bra för alla, inte minst för den som har svårt att sitta still. 
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 Alternativ till vanlig stol. Oro och rastlöshet i kroppen kan minska om man får röra lite på sig genom att sitta på en stol med svikt eller på en 
pilatesboll. 

 Saccosäckar. Det kan vara lättare att fokusera på till exempel att läsa en längre text om man sitter lite avskilt i en mjuk saccosäck. 

 Lugna, enhetliga färger. Ett medvetet val av lugnande färg på väggarna kan skapa en mer studiefrämjande atmosfär i klassrum och korridorer. 

 Tydlig struktur. Färgkodade scheman i elevskåpen och ämnes pärmar i samma färger ger en tydligare struktur i elevernas vardag. I korridorerna kan 
tydliga klassrumshänvisningar göra det lättare att hitta rätt. 

 Arbetsbås. Ibland kan ett arbete kräva lite extra koncentration. Då kan eleverna välja att dra sig undan och arbeta i särskilda bås, enkelt ordnat med 
flyttbara skärmar (som gärna får vara ljuddämpande). 

 Ljuddämpande skärmar. Med hjälp av flyttbara och ljuddämpande skärmar kan man snabbt skapa en lugn arbetshörna i klassrummet. Draperier är 
ett annat alternativ. 

Man kan här läsa hur Källbrinksskolan i Huddinge har lyckats med detta arbeta. https://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 

Rätt från början 

Alla barn och elever skall få den bästa av skola genom livet. Den resan skall börja redan i förskolan. Varje barn ska ha rätt resurs vid rätt tillfälle. 

Fortbildning kostar pengar. Hur har vi råd? 

– Ja fortbildning kostar pengar. Men det är ännu dyrare att inte göra det. Elever med en NPF-diagnos hamnar ofta i riskzonen för att inte klara behörigheten 
till gymnasiet. En elev som inte lyckas i skolan, som inte kommer vidare, som inte känner sig sedd och hörd och stark, den eleven kommer ju att kosta 
samhället enorma summor längre fram 

Skolans lärmiljö måste utvecklas 

Skolans lärmiljöer måste utvecklas för att bättre kunna utgå från elevers behov av inlärning. I dagens skola räknar man med att minst 5–10 procent av 
eleverna har neuropsykiatriska funktionsvariationer, som till exempel adhd (attention deficit hyperactivity disorder), ASD (autismspektrumdiagnos), OCD 
(obsessive compulsive disorder), dyslexi eller dyskalkyli. Många elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av 
utanförskap och uppgivenhet. 

Lagen är tydlig 
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Skollagen är tydlig, hela verksamheten ska anpassas och fungera för alla elever. Forskning visar att genom skapa en tillgänglig och trygg skola för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) gynnas samtliga elever. 

För att uppnå en NPF-säkrad kommunal skola krävs en välfungerande samverkan mellan vårdnadshavare, skola och andra kommunala verksamheter 
samt hälso- och sjukvården 

 

Utifrån det ovan nämnda yrkar Socialdemokraterna Tjörn på att: 

o Att man utreder möjligheten att under en 4 års period NPF säkra samtliga Skolor och Förskolor på Tjörn (mycket av lokalanpassningen 
går att göra i samband med det löpande underhållet som ändå behöver göras.) 

o Att krav ställs på att vid all ny / ombyggnation ska detta ske på ett sådant så att sätt att lokalerna klarar kraven för en NPF säkrad skola. 

o Att man under 4 års perioden säkerställer att alla av skolans personal får utbildning om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö.
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