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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutande Birgitta Adolfsson (L) 

Iréne Gustavsson (C) 
Gunnel Lundberg (TP) 
Britt-Marie Magnusson (M) 

 
  
Övriga närvarande   
   

 
 Solbritt Törnqvist, VD 
 Johan Nilsson, kommunsekreterare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 
 
Fastställande av dagordning  
 
Beslut 
Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2020/13 
 
Beslut 
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll, styrelsemöte 2020-03-18. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 
 
Rapport från bolaget 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
VD Solbritt Törnqvist lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om: 
 
- Delårsbokslut per 2020-04-30 
- Sjukfrånvaro 
- Uppföljning kontrollområden 
- Covid-19 och påverkan på bolaget 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 
 
Övrigt 
 
Beslut 
Styrelsen noterar att inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 
 
Delårsbokslut per 2020-04-30 
 
2020/12 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-04-30 
samt i övrig noterar informationen. 

 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka barn. 
 
Sammanfattning 
VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 
2020-04-30 samt informerar om uppföljning av budgetmål. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2020-04-30. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 
 
VD-Instruktioner 
 
2020/14 
 
Beslut 
Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner. 

Sammanfattning 
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen 
besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. 
 
Beslutsunderlag 
VD-instruktioner Tjörns Måltids AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21 
 
Arbetsordning för styrelsen 
 
2020/15 
 
Beslut 
Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. 

Sammanfattning 
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning 
för styrelsen beslutas om för Tjörns Måltids AB. Ingen förändring från föregående 
år är föreslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning för styrelsen i Tjörns Måltids AB. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 
 
Instruktioner för ekonomisk rapportering 2020 
 
2020/16 
 
Beslut 
Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. 

Sammanfattning 
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen 
besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från 
föregående år är föreslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Instruktioner för ekonomisk rapportering 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23 
 
Firmateckning 
 
2020/17 
 
Beslut 
Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 
i bolagsordningen. 
 
 
Sammanfattning 
På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen 
besluta om firmatecknare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 
 
Attestreglemente med tillhörande instruktion och 
delegationsförteckning 
 
2020/18 
 
Beslut 
Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente med tillhörande instruktion och 
delegationsförteckning för Tjörns Måltids AB. 

 
Sammanfattning 
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen 
besluta om attestreglemente för Tjörns Måltids AB. Ingen förändring från 
föregående år är föreslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Attestreglemente 2019, 
Bilaga 1 Attestinstruktion 2019, 
Bilaga 2 Delegationsförteckning 2019. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 
 
Utlämnande av allmänna handlingar 
 
2020/19 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan 
efter dennes bestämmande. 

 
Sammanfattning 
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen 
besluta om utlämnande av allmänna handlingar. 
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för 
kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna 
handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av 
kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108.  
Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. 
Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2020. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26 
 
Uppföljning internkontroll 
 
2020/6 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner uppföljning av kontrollområde 2020. 

Barnkonventionen 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och 
kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt 
berör barn. 
 
Sammanfattning 
Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut 
på styrelsemöte i mars. 
De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör 
åtgärdas eller påbörjas under 2020. 
Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i 
december. 
 
Tidigare beslut 
Kontrollområden 2020, 2020-03-18 § 9. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 13 maj 2020, 
Uppföljning av Kontrollområde 2020 ver1.0. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 
 
Bolagets försäkringar 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om 
bolagets försäkringar. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning bolagets försäkringar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 
 
Bolagets tillgångar 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om 
bolagets tillgångar. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets tillgångar. 
 

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 
 
Bolagets avtal och upphandlingar 
 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om 
bolagets avtal och upphandlingar. VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets avtal 
och upphandlingar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 
 
Svar på remiss: Utredning kopplat till bolagsstrukturen i Tjörns 
kommuns bolagskoncern 
 
2020/9 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit del av bolagsutredningen och har inget 
ytterligare att tillägga.  

 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända utredning kopplat till 
bolagsstrukturen i Tjörns Kommun till Tjörns Måltids AB för yttrande. 
Tjörns Måltids AB har tagit del av utredningens resultat och noterar att inga 
förändringar föreslås för bolagets verksamhet. Tjörns Måltids AB har inget 
ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2018-05-17 §75 
KSAU 2019-08-22 § 161 
KSAU 2019-09-19 § 178 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ang remiss av utredning kopplat till bolagsstrukturen Tjörns 
kommun, 
Utredning av bolagsstrukturen i Tjörns kommuns bolagskoncern, 
PM Frågor rörande organisationsstruktur beträffande verksamhetslokaler, 
Bilaga 1 till PM, 
Bilaga 2 till PM, 
HFD 2017 ref.14 – Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 
 
Svar på remiss: Skrivelse från Socialdemokraterna och Björn på 
Tjörn om att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen 
 
2020/10 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB bedömer att förslag på åtgärd om att erbjuda 
hemleverans av Tjörnlåda till alla som är 70+ inte är förenligt med bolagsordningen 
och uppdraget kan därmed inte genomföras.  
 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Socialdemokraterna och Björn på Tjörn har inkommit med en skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott där man tagit fram åtta punkter på åtgärder för att 
förstärka äldreomsorgen på Tjörn. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till Tjörns 
Måltids AB (avseende punkt 2 i skrivelsen): 
”Kommunens måltidsbolag skall erbjuda hemleveranser av Tjörnlådan till alla som 
är 70+ och som i nuläget sitter frivilligt i karantän hemma. Detta utan 
biståndsbedömning.” 
 
Enligt bolagsordningen för Tjörns Måltids AB har bolaget till föremål för sin 
verksamhet att producera, servera och leverera måltider till skolor, barn- och 
äldreomsorg samt till personer med biståndsbedömda insatser.  
Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller 
den kommunala kompetensen. 
 
Tjörns Måltids bedömer att förslag på åtgärd inte är förenligt med bolagsordningen 
och uppdraget kan därmed inte genomföras. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 § 98 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-16 §98 Socialdemokraterna och 
Björn på Tjörn vill att kommunen agerar för att förstärka äldreomsorgen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 
 
Svar på motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på 
Tjörns skolor 
 
2020/11 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på 
uppdrag som omnämns men kan inte bistå med den handledning som krävs då det 
ligger utanför bolagets kompetensområde. 
 
 
Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka barn. 
 
Sammanfattning 
Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om LSS-verksamhet på Tjörns skolor.  
I motionen föreslås att en servicegrupp kan ta hand om uppgifter så som att hjälpa 
till i matsal med att ta fram tallrikar, ställa upp stolar och torka av, ta hand om sop-
och posthantering, hämta och dela ut frukt till fruktstunder m.m.  
 
Tjörns Måltids AB har positiv erfarenhet från tiden då daglig verksamhet bedrev 
café på Häggvallsskolan fram till 2017. En servicegrupp hjälpte då till i matsalen 
med handledare på plats från daglig verksamhet.  
  
Tjörns Måltids AB ställer sig positiv till motionen och de förslag på uppdrag som 
omnämns men kan inte bistå med den handledning som krävs då det ligger utanför 
bolagets kompetensområde. 
 
Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2019-11-14 §268 
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
Beslut KF 2019-11-14 §268 Anmälan av motion från Rikard Larsson (S) om LSS-
verksamhet på Tjörns skolor  
Beslut socialnämnden 2020-01-10 §13 Remiss- Motion från Rikard Larsson (S) om 
LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
Beslut barn-och utbildningsnämnden 2020-02-27 §25 Remissvar- Motion från 
Rikard Larsson (S) om LSS-verksamhet på Tjörns skolor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Tjörns Måltids AB 2020-05-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 
 
Långtidsplan - beslut om att flytta fram översyn 
 
2020/8 
 
Beslut 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att översyn av långtidsplan flyttas fram. 

Barnkonventionen 
Tjörns Måltids AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till 
att beslutet kan påverka barn. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutade 2019-10-23 att ge VD i uppdrag att 
under 2020 göra en översyn av avtalens längd med Tjörns Kommun och Orust 
kommun. Översynen skulle presenteras på styrelsemötet i maj. 
Arbetet med att se över bolagets avtal med Tjörns kommun och Orust kommun har 
påbörjats. Det som framkommit är att ettåriga avtal medför en risk då det blir svårt 
att planera verksamheten långsiktigt. Det finns också en stor risk att 
självkostnadsprincipen inte kan uppnås inför 2021. Risken baseras på att bolaget 
under 2019 redovisade ett negativt resultat på – 643 tkr, vilket inte skett sedan 
bolaget bildades. 
 
Med anledning av Covid-19 och dess negativa ekonomiska konsekvenser föreslås 
att översyn av bolagets långtidsplan flyttas fram.  
 
Tidigare beslut 
Tjörns Måltids AB 2019-10-23 §33 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
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