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Det ekonomiska resultatet
Resultat 2019 i jämförelse med 
budget 2019 
Tjörns kommun redovisar ett resultat på 
+7,1 miljoner kronor för 2019, jämfört 
med budget är det en förbättring med 
+2,1 miljoner kronor. I resultatet finns en 
positiv avvikelse på reavinster på tomt- 
och markförsäljning samt uteblivna  
driftskonsekvenser. Semesterlöneskulden 
blev lägre än budgeterat och skatteintäk-
ter och generella statsbidrag något högre 
än budgeterat. 

  
Resultat – kommunen, mkr

Verksamhetens intäkter 270,4  288,9 316,1 330,5 241,5 214,0 253,8 

Verksamhetens kostnader -1 148,6  -1 131,5 -1 114,9 -1 080,2 -953,4 -900,3 -890,0 

Nettokostnad innan avskrivning -878,2 -875,0 -842,6 -798,8 -749,7 -711,9 -686,3 -636,2 

Avskrivningar -40,6 -39,0 -40,3 -37,1 -36,7 -33,1 -27,2 -26,2

Verksamhetens nettokostnader -918,8 -914,0 -882,9 -835,9 -786,4 -745,0 -713,5 -662,4 

Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 924,7 922,0 887,3 861,3 798,6 752,2 730,4 692,3

Verksamhetens resultat 5,9 8,0 4,4 25,4 12,2 7,2 16,9 29,9

Finansiella intäkter 8,6 6,0 9,2 7,4 12,0 17,3 14,0 15,9

Finansiella kostnader -7,4 -9,0 -5,5 -6,8 -5,4 -5,9 -6,4 -12,8

Resultat efter finansiella poster 7,1 5,0 8,1 26,0 18,8 18,6 24,5 33,0

Årets resultat 7,1 5,0 8,1 26,0 18,8 18,6 24,5 33,0

 2019 Budget 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Inledning

Nämndernas verksamheter redovisar ett 
negativt resultat. 

Investeringar
Kommunens investeringar var  
budgeterade till 138,5 miljoner kronor 
och utförda investeringar blev 72,9 
miljoner kronor. Skattefinansierade in-
vesteringar är utförda med 23,8 miljoner 
kronor jämfört med en budget på 60,5 
miljoner kronor. Avgiftsfinansierade 
investeringar (vatten och avlopp samt 

renhållning) är utförda med 49,1 miljo-
ner kronor mot budgeterat 78 miljoner 
kronor.
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Vad är det viktigaste som hänt under 2019? 
– Att vi har gjort flera olika förbättringar för att säkra 
tillgången på vatten även i framtiden och att arbetet 
med vattenledningen från Kungälv går framåt. Det 
var också ett välkommet beslut att Myggenäs korsväg 
ska byggas om. Sedan är förstås skolan jätteviktig 
och att vi nu har ett förslag för framtidens skola på 
Tjörn att ta ställning till. 

Under året har flera åtgärder krävts för att få en bud-
get i balans i skolan, samtidigt som stora summor ska 

Kommunstyrelsens ordförande om 2019

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande 

investeras i skolan framåt. Hur går det ihop?
– När det gäller effektiviseringarna vi behövt göra i 
skolan var det nödvändigt för att få en budget i balans 
på kort sikt. På lång sikt behöver vi nya lösningar 
som matchar de förändringar som skett i skolan med 
till exempel krav på specialsalar, ändrade behörighe-
ter, stadieindelningar och rekrytering. 

Det händer mycket nu inom digitalisering. Ny teknik 
gör det enklare för Tjörnborna att använda kommu-
nens tjänster. Varför är digitalisering viktigt?
– Alla Sveriges kommuner går tuffare tider till mötes. 
Konjunkturen blir svagare, vilket minskar skattein-
täkterna samtidigt som vi har stora investeringsbe-
hov. Digitalisering är ett sätt att klara av framtidens 
välfärd. Genom snabbare handläggning av till exem-
pel bygglov och genom olika reformer inom e-hälsa, 
som digitala inköp och videomöten vid vårdplane-
ringar, frigör vi resurser till det våra medarbetare är 

bäst på – att möta människor.

Du var själv ute och pratade med Tjörnborna 
om trygghet, tillsammans med polisen och 
tjänstepersoner från Tjörns kommun. Sedan 
flera år tillbaka är Tjörn också en Säker 
och trygg kommun – hur märktes det när du 
träffade medborgarna?
– Enligt den senaste trygghetsmätningen* 
är Tjörn landets sjätte tryggaste kommun, 

om man frågar invånarna själva. Det märktes när jag 
var med ute och frågade Tjörnborna om de känner 
sig trygga. Många fick verkligen anstränga sig för att 
komma på något att säga om otrygghet. 

Tjörns kommun har åter visat goda resultat i kvalitets-
undersökningar, inte bara i trygghetsmätningen. Vilka 
är du extra stolt över?
– Det är ju roligt att Tjörn är den mest företagsamma 
kommunen i Göteborgsregionen. Vi har jättemånga 
småföretag, något som bidrar starkt till att vi klarar 
lågkonjunkturer så bra utan att det blir arbetslöshet. 
Varje månad ligger vi bland de kommuner i landet 
som har lägst arbetslöshet. Vi fortsätter att leverera en 
bra skola där fler Tjörnungdomar än i riket och i re-
gionen är behöriga till gymnasiet. Och att vi är bäst i 
väst på friluftsliv. Det visar hur det blir ”verkstad” av 
en handlingsplan. Att det inte bara handlar om pengar 
utan att det finns en strategi om vad man vill göra. 

* Trygghet och säkerhet heter rapporten som gjordes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
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Befolkning, näringsliv
och Tjörnbornas nöjdhet

Tjörns befolkning
Under 2019 ökade folkmängden i Tjörns 
kommun med 94 personer, från 15 922 till 
16 016. Ökningen beror på ett positivt  
födelse- och flyttnetto. Det föddes 157 barn 
under 2019. Barn i åldern 13–15 år har ökat 
mest bland de unga. Den största ökningen 
har skett i åldrarna 75–84 år som ökade med 
87 personer. 

År 2019 var medelåldern i Tjörns kommun
45,7 år vilket är högre än rikets medelålder
som är 41,3 år. 

I den senaste befolkningsprognosen beräk-
nas Tjörns kommuns invånarantal att vara  
19 332 år 2033 vilket är en ökning med  
3 410 invånare under prognosperioden 
2018–2033. Det innebär en årlig ökning 
med 227 invånare. Invånarantalet förväntas 
öka i alla åldersgrupper men framförallt i 
åldersgruppen över 80 år. Tjörns kommuns 
medelålder förväntas stiga fram till 2033 
med 0,7 år.

Tjörns folkmängd och 
åldersfördelning

Källa: SCB

Ålder
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Medborgarundersökningen 2019
Under hösten 2019 deltog Tjörns kommun i Statis-
tiska centralbyråns medborgarundersökning. Tjörns 
kommun har sedan 2007 deltagit i medborgar-
undersökningen, som visar hur invånarna upplever 
kommunen och kommunens tjänster. Undersökning-
en visar att Tjörnborna upplever kommunen som en 
plats att leva och bo på i likhet med genomsnittet för 
de kommuner som deltagit i undersökningen 2019. 

Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i 
kommunen. Resultatet av medborgarnas bedömning 
av kommunens verksamheter ligger i årets under-
sökning lägre än genomsnittet. Det är framförallt 
index för vatten, förskola och grundskola som 
försämrats i årets undersökning jämfört med tidigare 
år. Invånarna upplever också möjligheterna till 
inflytande lägre än genomsnittet. Undersökningen 
finns tillgänglig på kommunens hemsida.
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2018
 1 041

679
560
500
482

1 594
1 620
5 131
2 544
1 337

434
15 922

45,7
är Tjörnbornas

genomsnittliga ålder

Betygsindex 0–100

2019
1 047

673
557
515
486

1 540
1 660
5 110
2 530
1 424

474
16 016
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Arbetslöshet
I december 2019 var arbetslösheten i Tjörns 
kommun 2,9 procent (andelen öppet arbetslösa 
och personer i program med aktivitetsstöd av den 
registerbaserade arbetskraften) vilket innebär en 
oförändrad andel jämfört med samma period förra 
året. Ungdomar 18–24 år som var öppet arbetslösa 
och sökande i program var 4,0 procent vilket är en 
minskning med 0,5 procent jämfört med samma 
period förra året. 

I förhållande till riket och Västra Götaland har 
Tjörn en lägre arbetslöshet. 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik

16–64 år 18–24 år
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tjörn 2,8 % 2,9 % 2,9 % 3,0 % 4,9 % 4,0 %

Länet 6,5 % 6,8 % 6,6 % 6,2 % 9,3 % 7,9 %

Riket 7,7 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 10,9 % 9,2 %

Arbetslöshet december 2019

Tjörn är historiskt sett mest känd för sin shipping-
verksamhet och för fiskindustrin. Under de senaste 
åren har det skett en stark tillväxt inom besöksnä-
ringen men även en ökning av antalet företagare 
inom kreativa näringar och livsmedelsproduktion. 

Under 2019 har kommunen fokuserat på att lyfta 
lokalproducenter av livsmedel. Tillsammans med 
Växtverkstan har REKO-ring Tjörn startats upp. 
Ett projekt som på nationell nivå drivs av Hushåll-
ningssällskapet och som innebär att konsumenterna 
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Tjörns näringsliv

ska kunna köpa lokalt producerade varor direkt av 
leverantören. Detta arbete har också bidragit till att 
de lokala leverantörerna har skapat ett nätverk för 
utbyte av erfarenheter och kontaktytor. Parallellt 
med detta har kommunen påbörjat ett arbete för att 
kunna köpa mer lokalproducerad mat för de offent-
liga köken.

Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi 
intensifierades och den blev klar och skickad på re-
miss till berörda under hösten. Antagandet planeras 
till första halvan av 2020. Strategin ger en tydlig 
målbild för kommunens näringslivsarbete och vad 
som krävs för att nå dit.

Nordvästsvenska initiativet, som är en samverkan 
mellan kommuner och näringsliv att förbättra infra-
strukturen i vår region, fortsatte i full kraft. Under 
2019 uppdaterade Orust kommun den samhälls- 
ekonomiska analysen för en ny broförbindelse och 

fick också klartecken för att använda Riksgälden 
till en del av finansieringen. Nästa steg är att få en 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för bron. En sådan studie 
pågår för väg 160. Innan jul kom beskedet att Myg-
genäs korsväg kommer att få en rondell med högre 
kapacitet än dagens korsning. 

Under 2019 blev Tjörns kommun återigen utsedd 
till Göteborgsregionens mest företagsamma kom-
mun utav organisationen Svenskt Näringsliv. I sam-
ma organisations undersökning av företagsklimatet 
sjönk dock kommunens betyg och därmed rankning 
rejält. En stor anledning var den politiska debatten 
kring skolan tidigt under året och problemen med 
vattenförsörjningen. Resultatet visade, likt tidi-
gare år, att Tjörns kommun fick höga betyg av de 
näringsidkare som haft ett ärende hos kommunens 
olika myndighetsutövare. 

Tillväxt under 2000-talet i Tjörns kommun

Källa: SCB
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HÖGRE PRODUKTIVITET 2000-2017
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Det handlar förstås om digitalisering och är bara några exempel på nya tjänster som gör det enklare för Tjörnborna. 
Tjörns kommun arbetar nu med att ta fram fler smarta tjänster som blir tillgängliga dygnet runt, året om.

Detta gjorde vi under 2019
Skolan lanserade nya verktyg för  
föräldrar, elever och personal 
När skolan valde ut de bästa verktygen, 
slutade det med att fyra olika system 
kopplades ihop. Det tog lite tid, men 
nu är det så kallade systempusslet klart. 
Ledordet under arbetet har varit att det 
ska vara enkelt för vårdnadshavare. Och 
nu kan alltså föräldrarna få all informa-
tion de behöver direkt till sina mobilte-
lefoner. De kan kolla frånvaron för sina 

barn, de kan följa sina barns skolgång, 
de kan förbereda sig för utvecklingssam-
tal, se bilder från barnens skogsprome-
nad och mycket mer. För lärarna har det 
blivit lättare att dela med sig av vad som 
händer i förskolan och skolan. De kan 
också följa eleverna på ett annat sätt ge-
nom hela skolgången, vilket underlättar 
övergångarna mellan stadierna. Eleverna 
kan göra sina uppgifter, samarbeta och
ta del av lärarens kommentarer i en ge-
mensam samarbetsyta i datorn. 
De olika systemen som kopplats ihop 

är Tieto Education (för barnscheman 
på förskolan och fritids samt anmälan 
av frånvaro), Unikum familj (följer 
skolgången från förskolan till årskurs 
9), Skola 24 Schema (för schemalägg-
ning på skolorna) och Office 365 (en 
gemensam samarbetsyta där man till 
exempel kan dela dokument).

Hemtjänsten handlar mat 
online 
Nu kan de som har hemtjänst beställa 
sina varor via internet. Tidigare har 
personalen i hemtjänsten åkt och hand-
lat i närmaste butik och levererat till 

brukarens hem. Att sköta inköpen online 
ger en ökad möjlighet till delaktighet för 
den enskilde samtidigt som det frigör 
värdefull tid för personalen.

Med det nya avtalet mellan Tjörns 
kommun och Almö Livs, görs beställ-
ningarna direkt via hemtjänstpersona-
lens surfplatta och varorna levereras av 
butiken direkt till hemmet.

Sms-tjänster för vatten  
och renhållning
Alla med kommunalt vatten kan nu få 
sms när det blir en driftsstörning. Det 
gör det lättare att nå ut med information 
direkt till abonnenterna. Likaså kan 
hushållen få sms när soptunnan eller 
slamanläggningen inte kunnat tömmas 
av någon anledning. Alla som har enskilt 
avlopp kan få sms när det är dags för 
slamtömning.

Ny webbplats på gång – bättre 
service till Tjörnborna
Under 2019 har arbetet påbörjats för 
en ny tillgänglig webbplats. Det blir en 
modern sajt perfekt för mobilen, lad-
dad med nyttigheter för Tjörnbor och 

besökare.
Den nya webbplatsen ska vara till-

gänglig för alla, lätt att hitta i och vara 
en enkel ingång till kommunens alla 
tjänster. Tjörnborna ska få svar på sina 
frågor och kunna utföra ärenden direkt.

Nya lagkrav om tillgänglighet ställer 
höga krav. All information ska vara 
tillgänglig för alla oavsett bakgrund eller 
funktionsnedsättning.

Nyheter på gång 2020
Några exempel som vi kommer att se  
redan 2020 är en e-tjänst för bygglov, 
en ny mobil-app för Tjörns unga och 
inte minst kommer vi att välkomna 
kommunens första digitala medarbetare 
Kim. Kim kommer att finnas där dyg-
net runt och svara på frågor. Samtidigt 
som Tjörnborna lättare kan dra nytta av 
kommunens tjänster, frigör de nya arbets-
metoderna resurser i kommunen. Alla 
Sveriges kommuner går tuffare tider till 
mötes och digitaliseringen är en av flera 
viktiga pusselbitar för att klara framti-
dens välfärd.

Nya sms-tjänster, digitala matinköp och  
smarta mobil-appar för föräldrar

Förvaltningsövergripande
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Verksamhetredovisning
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Tjörn har fått en ny strategi för folkhälsa och social hållbarhet 2019–2026.  
Den utgår från Tjörns vision om ”möjligheternas ö, hela livet, hela året”.

Visionen om möjligheternas ö hand-
lar om en livsmiljö där varje individ 

kan utveckla sina ambitioner, idéer och 
drömmar. För att uppnå denna vision 
arbetar kommunen aktivt för att Tjörn-
borna ska kunna leva ett gott liv med 
god hälsa, utan orättvisa skillnader. 

De flesta Tjörnbor är väldigt nöjda 
med sin livssituation idag. Drygt 70 
procent av de vuxna uppger att de har ett 
bra självskattat hälsotillstånd (Folkhäl-
somyndigheten). Ungdomarnas själv-
upplevda hälsa är dock något sämre.

Därför satsar Tjörns kommun
mycket på ungdomar med flera olika 
förebyggande insatser. Här presente-
rar vi några av dem.

 
Satsning på elever i årskurs åtta  
– ett forskningsprojekt
Den största insatsen som görs för att 
minska psykisk ohälsa bland unga är 
programmet, Tanke och hälsa. Alla elev-
er i årskurs åtta har fyllt i ett frågefor-
mulär om hur de mår. Några av eleverna 
har därefter erbjudits utbildningen, 
Tanke och hälsa, en utbildning som 
hjälper dem att stärka sin emotionella 
motståndskraft och ger dem verktyg för 

att hantera svårigheter de möter i livet. 
Programmet bygger på en metod från 
Island. Nu studerar forskare om metoden 
fungerar lika bra på Tjörn.

Fler satsningar på ungas  
psykiska hälsa
Alla nior har börjat få lektioner för att 
bli medvetna om när de behöver söka 
hjälp. Kuratorer och skolsköterskor har 
utbildats i YAM (Youth awareness of 
mental health). 

Personal som arbetar med ungdomar 
kommer också att få utbildning i psykisk 
livräddning.

Friskvård för unga
I ett nytt hälsoprojekt får alla ungdomar 
mellan 15 och 18 år möjlighet att träna 
gratis på Träningskliniken i Skärhamn 
varje fredag. 

De flesta mår bättre när de kommer i 
gång med att träna. Många blir starkare, 
sover bättre, blir lugnare och kan hantera 
stress på ett bättre sätt.

Sjätteklassare lär sig prata om 
vad som händer på nätet
Under höstterminen 2019 fick alla kom-
munens sjätteklassare lektioner i sociala 
medier. Eleverna fick möjlighet att prata 
med vuxna om näthat, mobbning på nä-
tet och så kallad ”grooming” (när vuxna 
tar sexuell kontakt med barn) och vad de 
kan göra om de blir utsatta. Lektionerna 
bidrog till många goda samtal i klass-
rummen, där barnen kände sig trygga 
med att berätta om sina egna upplevelser 
för någon vuxen.

En vecka fri från våld …
… är en kampanj- och aktivitetsvecka 

Som uppmärksammar vikten av det 
våldsförebyggande arbetet. Fler aktivite-
ter gjordes på Tjörns högstadieskolor. 

Eleverna fick bland annat en ökad 
förståelse för sambandet mellan krän-
kande beteende, rasistiska, sexistiska och 
homofoba skämt och våld.

Ny folkhälsostrategi och stora satsningar på unga
Förvaltningsövergripande
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Hälsoprojekt för unga. Varje fre-
dag får alla ungdomar mellan 15 
och 18 år möjlighet att träna gratis 
på Träningskliniken i Skärhamn.
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Visionen om Tjörn 2035 – en åretruntlevande ö för livets alla faser – är alla överens om.  
Därför behöver Tjörn växa och målet är satt till 20 000 invånare år 2035. 
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Tjörns vision möter verkligheten
Kommunstyrelsen

För att kunna växa är det just ingre-
dienserna i visionen som ger den 

möjligheten – företagsamheten, små-
skaligheten, närheten, havet, det öppna 
landskapet och kulturen. 

Tjörn är den mest företagsamma kom-
munen i Göteborgsregionen med sina 
2 000 företag. Arbetslösheten är bland 
landets lägsta. Närheten till varandra och 
till service kan också vara en förklaring 
till att Tjörnborna upplever sig trygga.

Tjörnborna känner sig trygga
Det visar både en nationell mätning och 
den mer lokala medborgardialogen. När 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap undersöker hur trygga 
svenskarna känner sig blir Tjörn den 
sjätte tryggaste kommunen i landet, sett 
till självupplevd trygghet. 

Årets medborgardialog genomför-
des av polisen och Tjörns kommun på 
tre platser – Nösnäsgymnasiet, ICA 
Höviksnäs och ICA i Skärhamn under 
hösten. 642 Tjörnbor svarade på frågor 
om trygghet. De allra flesta känner sig 
trygga, men det finns en oro för att unga 
ska hamna i kriminalitet eller missbruk. 

Polisen och Tjörns kommun har utifrån 
svaren formulerat ett medborgarlöfte 
inför kommande år tillsammans med 
Orusts och Stenungsunds kommuner, 
som också hade medborgardialoger. 
Medborgarlöftet innebär att man lovar 
insatser mot trafikbrott och droger med 
ett särskilt fokus på att fånga upp unga 
som riskerar att hamna i kriminalitet 
eller missbruk.

Folkhälsostrategi
Tjörnborna är inte bara trygga. De mår 
bra också. 70 procent av de vuxna upp-
ger att de har en bra hälsa, de unga något 
sämre. Därför satsar Tjörns kommun 
extra på ungdomars hälsa med flera 
förebyggande insatser. Läs mer om den 
nya folkhälsostrategin och satsningen på 
ungdomars hälsa på sidan 9.

Låg sjukfrånvaro bland  
kommunens anställda
Även kommunens medarbetare mår bra. 
Bland de fjorton kommunerna i Göte-
borgsregionen hade Tjörns kommuns 
anställda den näst lägsta sjukfrånvaron 
under 2019. 

Medarbetare visar sina jobb  
på Instagram
Under året har 18 medarbetare haft hand 
om kommunens instagramkonto under 
en vecka var. Vi har bland annat fått lära 
känna yrken som undersköterska, för-
skolelärare, danspedagog, VA-tekniker 
och måltidspersonal. 

Det går bra för de nya  
Tjörnborna
När den stora flyktingkrisen nådde 
Tjörn under hösten 2015, fanns redan 
frivilligorganisationerna på plats för att 
hjälpa till. Sedan dess har samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället 
varit en framgångsfaktor. Kvinnogrup-
pen är ett sådant exempel, där nyan-
lända kvinnor får ett eget sammanhang 
där de snabbt får vänner, språkträning 
och hjälp att komma in i det svenska 
samhället. Andra exempel är språk- 
kafét på biblioteket och ungdomsgrup-
pen.

Under 2019 har Länsstyrelsen också 
bidragit för att finansiera särskilda  
Kulturtolkar som bland annat arbetar 
för att matcha de nyanländas kompe-
tenser med tänkbara jobb.  

Arbetet har gått över förväntan och 
arbetslösheten bland nyanlända Tjörnbor 
är lägre jämfört med andra kommuner.

Under året har 18 medarbetare haft hand om  
kommunens instagramkonto under en vecka.
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Så här fördelades nettokostnaderna på 90 324 tkr för verksamheterna:

12 %

1 %2 % 2 %

3 %

4 %
3 %

5 % 25 %

Kommunstyrelsen
Omsättning: 133 647 tkr
Budgetavvikelse: -3 446 tkr

Ekonomi- och upphandlingsavdelning

Räddningstjänst, köps av SBRF 

Kommungemensamma kostnader 

Kommunedningskontor och kundcenter

Personalavdelning

Kommunstyrelsen, nämnd

Mark- och exploateringsavdelning

It-avdelning

Kommunledning

Överförmyndarverksamhet
14 %

12 %

17 %
Kommunnikationsavdelning

Integrationsenhet

Uppfyllda prioriterade mål

Måluppfyllelse budgetmål
Redovisningen innefattar prioriterade mål.Nämndordförande Martin Johansen (L)

Kommunchef Ann-Britt Svedberg 4 %
inte

uppfyllda

52 %
delvis uppfyllda

44 %
helt eller i hög 
grad uppfyllda

Kommunstyrelsens resultat  
presenteras på sidan 38.

Resultat
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Gamla och nya Tjörnbor kokar soppa på en spik. 
En gång i månaden har Tjörnpensionärer och ny-
anlända träffats för olika aktiviteter. Flera har fått 
nya vänner. Träffarna är ytterligare ett exempel 
på lyckade samarbeten mellan Tjörns kommun, 
Svenska kyrkan och civilsamhället – den här 
gången SPF Tjörnveteranerna, Studieförbundet 
vuxenskolan och Kulturtolkarna (ett projekt som 
finansieras av Länsstyrelsen.)

●  Minska sjukfrånvaro och personalomsättning. 

●  Rekrytera, behålla och utveckla kompetens. 

●  Ny webbplats. 

●  Skapa förutsättningar för strategiskt och  
 systematiskt folkhälsoarbete. 

●  Öka kännedom om Agenda 2030. 

●  Öka andelen e-fakturor från leverantörer.



12

VE
R

K
SA

M
H

ET
SR

ED
O

VI
SN

IN
G

Efter den extremtorra sommaren 2018 återhämtade sig aldrig vattennivåerna under hösten. År 2019 
började med redan låga nivåer i magasinen och värre skulle det bli. Men kraftfulla åtgärder i kombination 
med riklig nederbörd gör att framtiden ser ljus ut.

Åtgärder säkrar vattentillgången 
Samhällsbyggnadsnämnd

Efter en ännu alltför torr vår gick 
kommunen ut med ett bevattnings-

förbud i början av juli. Under hösten 
började det regna rejält men det dröjde 
till 14 oktober innan bevattningsförbudet 
kunde hävas eftersom nivåerna var så 
låga från början. Innan året var slut var 
vattentäkten fylld till brädden, något som 
inte bara var regnets förtjänst.

Flera åtgärder för vatten  
nu och i framtiden
Stora arbeten har gjorts för att pumpa 
vatten från andra vattentäkter i området, 

vatten som man tidigare inte kunna ta 
tillvara på samma sätt. Tidigare försvann 
mycket av regnet via diken ut i havet, 
nu pumpas det i stället över till tjärnen. I 
oktober var dessa ledningar klara och det 
märktes genast en stor ökning i vatten-
tillgången när pumparna började gå. 

Arbetet med vattenledningen från 
Kungälv är nu i full gång. Kungälvs 
kommun har redan börjat lägga ner rör 
från sitt nya vattenverk mot kommun-
gränsen till Stenungsund. I Stenung-
sunds kommun är planeringen klar 
för att börja lägga ner ledningar också 
där. Tjörn behöver lägga ner en ny 
sjöledning från Stenungsund. Om allt 
går enligt planerna får östra och norra 
Tjörn sitt vatten från Kungälv redan 
2023–2024.

Vi ökar också underhållet av våra 
befintliga ledningar och har påbörjat 
det långsiktiga arbetet att byta ut gamla 
ledningar.

Myggenäs korsväg blir rondell
Det var ett efterlängtat beslut av Väs-
tra Götalandsregionen i december att 
Myggenäs korsväg blir en dubbelfilig 
cirkulationsplats. En förutsättning är 
att en planskild gång- och cykelpassage 
byggs för att öka säkerheten för gående 
och cyklister som ska korsa väg 160. 

Buss till Vallhamn och  
fler pendelparkeringar
Nyheter i kollektivtrafiken är att Väst-
trafik startade en ny linje i december. Nu 
kan man åka buss ända in på Vallhamns 
industriområde. Västtrafik har också 
byggt 55 nya parkeringsplatser i Kålle-
kärr.

Tjörn klarar den nya  
tioveckorsregeln för bygglov
Reglerna har skärpts för handläggning 
av bygglov. Beslut ska tas inom tio veck-
or. Det som är nytt är att den som söker 
bygglov får en lägre avgift för själva 
handläggningen om det tar längre tid.

Sedan den nya regeln införts har Tjörn 
klarat sig bra. Snittet på en handläggning 
av ett bygglov ligger på cirka sju veckor.

Detaljplanen för Stockevik  
granskad 
Nya ritningar och handlingar ställdes ut 
för granskning under hösten. Granskning 
är det näst sista steget i planprocessen, 
steget innan en detaljplan blir antagen.

I början av 2017 var det samråd, då 72 
synpunkter kom in. Utifrån synpunkter-
na omarbetades planen inför granskning-
en. De nya synpunkterna som kommit 
in under granskningen bearbetas innan 
planen antas.

Dubbelt så mycket öppet på  
Tjörns återvinningscentral
En enkät som gjordes under hösten 
2018 visade att kunderna var nöjda med 
servicen och bemötandet, men tyckte att 
öppettiderna var för snålt tilltagna. Där-
för kom det välkomna beslutet att utöka 
öppettiderna. 

Under 2019 fördubblades öppettiderna 
på Tjörns återvinningscentral. Det är nu 
öppet längre på kvällarna och oftare och 
längre på lördagarna.

Våra företagare med inpasseringskort 
har också fått egna tider på förmiddagar-
na under vardagar. 

12
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Nämndordförande Lars Carlsson (M)
Förvaltningschef Marie Louise Bergqvist

Så här fördelades nettokostnaderna på 31 787 tkr för verksamheterna:

32 %

23 %

12 %

15 %

9 %

- 4 %4 %

Samhällsbyggnadsnämnd

Planenheten

Trafikenheten

Vatten och avlopp

Byggavdelning och  
bostadsanpassning

Avfall

Miljöavdelning

Nämnd

Stab

10 %

Omsättning: 142 714 tkr
Budgetavvikelse: -4 812 tkr

Samhällsbyggnadsnämndens resultat 
presenteras på sidan 39.

Resultat
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Uppfyllda prioriterade mål (urval)

Måluppfyllelse budgetmål
Redovisningen innefattar prioriterade mål.

3 %
inte

uppfyllda

25 %
delvis  

uppfyllda

72 %
helt eller i hög 
grad uppfyllda

Under 2019 genomfördes en kampanj 
mot invasiva arter. På Tjörn finns bland 
annat parkslide (bild), vresros, lupin och 
jätteloka. Invasiva arter anses i dag vara 
ett av de största hoten mot biologisk 
mångfald. De är även ett hot mot olika 
näringar som jordbruk, skogsbruk och 
fiske genom att vara smittbärare för olika 
sjukdomar vilket kan ge sämre skördar 
eller dålig fiskfångst. 

●  Miljös tillsynsskuld ska minskas under året.
●  Förberedande arbetet startas inför ny Översiktsplan 2020.
●  Samhällsbyggnad ska påbörja en vidareutveckling enligt Rättviksmodellen.
●  Kommunikation och information tas fram och efterlevs.
●  Vi ska ge bred information och ökad förståelse för vår verksamhet via Vi på Tjörn.
●  Barnperspektivet vägs alltid in i våra förslag till beslut.
●  Trygghetsperspektivet ska finnas med i arbetet med detaljplaner.
●  Handlingsplan från medarbetarenkäten verkställs och aktiviteter följs upp  
 i delårsrapporten.
●  Vi ska anta långsiktig VA-plan strategi där prioriteringar görs årsvis för bästa  
 effekt  och ekonomi långsiktighet som är i harmoni med helheten för Tjörns kommun.
●  Vi ska ha ökat samarbete med våra grannkommuner.
●   Vi ska ge förslag till ny/reviderad taxa för VA och avfall.
●  Vi ska samlokalisera VA-organisationen till Vallhamn för gemenskap och effektivt  
 gemensamt arbete.
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Med tanke på att välfärden står inför 
en stor utmaning i framtiden, är 

det extra viktigt att som kommun se till 
att vara en attraktiv arbetsgivare.

Enligt Sveriges kommuner och re-
gioner (SKR) kommer det att behövas 
närmare 150 000 nya medarbetare inom 
det sociala området fram till 2026. Be-
folkningen växer och blir äldre samtidigt 
som många medarbetare går i pension de 
närmaste åren.

Därför gör socialförvaltningen flera 
olika satsningar för att rekrytera och 
behålla sin personal. Här är några 
exempel.

Satsning på  
kompetensutveckling
Att fylla på med ny kunskap är vik-
tigt, både på ett personligt plan och för 
verksamheten. Som medarbetare känner 
du att din arbetsgivare satsar på dig och 
att du är värdefull. Verksamheten får 
kompetenta medarbetare som blir ännu 
bättre på att göra sitt jobb. Som ringar 
på vattnet skapar detta också en läran-
de organisation där kolleger tar del av 
varandras kunskaper. 

Alla ledare får gå ledarskapsutbild-
ningar. De som arbetar i hemtjänst och 
på äldreboenden men inte är utbildade 

undersköterskor, har möjlighet att gå en 
undersköterskeutbildning på hemmap-
lan. Samtidigt som de arbetar deltid, 
sitter de varje tisdag i skolbänken och 
slipper på så sätt ta studielån. 

Inom individ- och familjeomsorgen får 
till exempel socialpedagoger fortbildning 
i juridik, barnhandläggare utbildning i 
barnkonventionen och vuxenhandläggare 
utbildning i missbrukshantering.

 
Stjärnmärkt demensvård  
– en kvalitetssäkring
Att satsa på stjärnmärkning av de-
mensvården är ett sätt att kvalitetssäkra 
verksamheten och visa att man jobbar 
medvetet. Under hösten 2019  
utbildades 15 stjärninstruktörer enligt 
Svenskt demenscentrums utbildningsmo-
dell. De som utbildats är biståndshand-
läggare, sjuksköterskor och underskö-
terskor. Dessa instruktörer kommer att 
utbilda sina kollegor i personcentrerad 
demensvård. För att bli certifierad 
som stjärnmärkt krävs att 80 procent 
av arbetsgruppen i en verksamhet har 
genomgått utbildningen.  Utöver sats-
ningen på personcentrerad demensvård 

arbetar verksamheterna kontinuerligt 
med studiecirklar i motiverande samtal 
och lågaffektivt bemötande.

Nyanställda får ordentliga 
introduktioner
Det är viktigt att den som är ny på jobbet 
känner att hen får en god introduktion. 
Inom äldreomsorgen har man ett särskilt 
introduktionspaket som innehåller allt en 
undersköterska behöver få med sig i det 
nya jobbet. I introduktionen ingår också 
att gå bredvid en mer erfaren underskö-
terska i några dagar. Längden på intro-
duktionen bestäms utifrån förkunskaper. 

Låg sjukfrånvaro
Genom att arbeta konsekvent med att 
följa upp all sjukfrånvaro och vara snab-
ba med återkoppling och rehabsamtal, 
har personal snabbare än tidigare kunnat 
komma tillbaka i arbete. Tjörn var en av 
de kommuner i Göteborgsregionen som 
hade lägst sjukfrånvaro under 2019. 

Tjörns kommun har blivit en attraktiv kommun att arbeta i. Antal sökande per tjänst ökar för varje år. I dag är det inte 
ovanligt med ett 40-tal ansökningar till en tjänst som undersköterska.

Många vill jobba med omsorg i Tjörns kommun
Socialnämnd

14

Läs också om hur hemtjänsten handlar mat 
online på sidan 8 om digitalisering.
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Nämndordförande Gun Alexandersson Malm (L) 
Förvaltningschef Shujaat Noormohamed

Så här fördelades nettokostnaderna på 348 125 tkr för verksamheterna:

Socialnämnden

Äldreomsorg inklusive biståndet

Individ och familjeomsorg

Funktionshinder

Kommunal hälso- och sjukvård

Administration

Nämnd

3 %

0,3 %

46 %
22 %

7 %

22 %

79 %
helt eller i hög  
grad uppfyllda

Uppfyllda prioriterade mål
 

Måluppfyllelse budgetmål
Redovisningen innefattar prioriterade mål.

Socialnämndens resultat presenteras 
på sidan 40.

Resultat
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Omsättning: 451 978 tkr
Budgetavvikelse: -3 475 tkr

21 %
delvis uppfyllda

Under hösten 2019 kunde fler personer flytta 
in på Lilldals äldreboende. Både korttidsplatser 
och vanliga äldreboendeplatser öppnades. Det 
är avdelningen Norrgården som åter tagits i 
bruk efter att under några år ha använts som 
daglig verksamhet åt personer med funktions-
nedsättningar. I samband med att det blivit 
fler boendeplatser, har det också blivit fler 
arbetstillfällen.

●  Agenda 2030 ska implementeras i  
 förvaltningens arbete. 
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Tjörn fortsätter att satsa på de ungas kultur- och fritidsaktiviteter. De flesta ungdomarna på Tjörn är med i någon 
av öns över hundra föreningar och kulturskolan är bland de bästa i Sverige.

73 procent av Tjörns unga mellan 7 
och 20 år idrottar. Det placerar Tjörn i 
toppen av Västra Götalands kommuner. 
Tjörn har ett rikt föreningsliv, men er-
bjuder också många andra aktiviteter för 
barn, unga och vuxna.

Kulturskolan har det fjärde 
största utbudet i Sverige
Kulturskolan på Tjörn har cirka 450 
elever inskrivna i sina elva olika kurser. 
Det är nästan vart tredje barn i målgrup-
pen. På Tjörn kan de unga välja mellan 

aktiviteter som musik, dans, teater, akva-
rellmålning, slöjd, film, cirkus, skrivande 
och många fler.

Frivolt och andra höjdpunkter
En av årets höjdpunkter var Tjörns egen 
barn- och ungdomsfestival Frivolt med 
två dagars program av musik, dans, 
teater, konst, cirkuskonster, hantverk och 
mycket mer.  I augusti slog utomhusbion 
A Star is born publikrekord med 160 
personer i publiken. Som vanligt bjöd 
sommaren på många lovaktiviteter.

Under 2019 arrangerades hundratals eve-
nemang för alla åldrar. Bara under kul-
turveckan (vecka 40) fanns det närmare 
100 programpunkter att välja på. 

Bäst i väst på friluftsliv
När Naturvårdsverket utser Årets frilufts-
kommun 2019, hamnar Tjörn på plats 16 
i Sverige. Dessutom är det tredje året i 
rad som Tjörn rankas bäst av kommuner-
na i Västra Götaland. 

Målet är att bli Årets friluftskommun 
2022 och Tjörn har för varje år förbättrat 
sina totalpoäng i undersökningen. 

Nytt motionsspår i Rönnäng
Det nya motionsspåret sträcker sig 2,6 
kilometer från Klädesholmens kyrkogård 
till Tuveslätt och tillbaka till Stansvik. 
För att underlätta framkomligheten finns 
det träbryggor på delar av sträckningen. 
Elbelysningen kommer på plats under 
våren 2020.

Tjörn fick muralmålningar
Under tre veckor i maj och juni ska-
pades sammanlagt 44 muralmålningar 
av internationella konstnärer i tolv av 
Göteborgsregionens kommuner. Två 

av målningarna finns i Skärhamn och 
Kållekärr. Konstnärerna har utgått från 
folksagor från hela världen i projektet 
Artscape Saga.

Litteraturens år
Sedan några år tillbaka har varje konst-
form sitt eget temaår. År 2019 kom turen 
till litteraturen. Det märktes tydligt under 
året med författarbesök, föreläsningar, 
uppläsningar, bokutdelningar och öppna 
boksamtal. 

Det mest populära inslaget var En 
svensk läsklassiker. Många Tjörnbor 
tog chansen att läsa de fyra klassikerna 
och träffas på biblioteket och utbyta 
läserfarenheter. Minst sextio personer 
kom till varje träff med föreläsningar 
eller musikframträdanden kopplade till 
författarna.

Välbesökta föreläsningar ger 
perspektiv
Föreläsningsserien Perspektiv bjuder in 
forskare, konstnärer och kulturarbetare.

Perspektivserien tar ofta upp frågor 
som rör oss själva och samhället vi lever 
i. Oftast är föreläsaren en forskare på 
området, en konstnär eller kulturarbetare. 

Rik fritid för unga på Tjörn
Kultur- och fritidsnämnd

Sedan 2008 har Tjörns hembygdsförening spe-
lat pjäsen Silla kommer för Tjörns femteklassa-
re. Barnen har samtidigt fått lära sig skära sill, 
baka Tjörnkakor och prata Tjörndialekt.
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1 %

15 %

5 %

17 %

33 %

Så här fördelades nettokostnaderna på 53 414 tkr för verksamheterna:

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotek

Fritidsverksamhet

Kultur och turism

Administration

Barn- och ungdomsverksamhet

Nämnd

29 %

Uppfyllda prioriterade mål 

Måluppfyllelse budgetmål
Redovisningen innefattar prioriterade mål.Omsättning: 58 880 tkr

Budgetavvikelse: +682 tkr
Nämndordförande Benita Nilsson (L)
Förvaltningschef Evike Sandor 

Kultur- och fritidsnämndens resultat  
presenteras på sidan 39.

Resultat
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Motionsspåret i Rönnäng är nu 
färdigt. Det sträcker sig från Klä-
desholmens kyrkogård (ovanför 
ishallen) till Tuveslätt och tillbaka 
till Stansvik (i höjd med Rönnängs 
bygdegård).

●  Förenkla processer genom digitalisering. 

●  Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva  
 kulturkommuner. 

●  Fysisk aktivitet genom hela livet. 

●  Tjörn ska förbli Västsveriges mest attraktiva friluftskommun 2019. 

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

●  Utvecklad samverkan med aktörer inom turism och kreativa näringar.

8 %
inte

uppfyllda

33 %
delvis  

uppfyllda

58 %
helt eller i hög 
grad uppfyllda
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Läs om satsningar på hälsa 
bland barn och unga på sidan 9, 
under rubriken Folkhälsa.

Under 2019 har en rad åtgärder vidtagits för att få en budget i balans samtidigt som 
framtidens skola på Tjörn tar form.
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Åtgärder för en budget i balans – med stark framtidstro
Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltningens 
dominerande uppdrag under året 

har varit att effektivisera verksamheten 
utifrån den tilldelade budgetramen. 

Den kraftigaste och mest märkbara 
åtgärden som vidtagits är att avsluta de 
flesta av de tidsbegränsade anställning-
arna. Pedagoger har i större utsträckning 
vikarierat för varandra och på vissa 
skolor har man åldersblandade klasser.

Många förslag till Framtidens 
skola på Tjörn
Hur ska framtidens skola på Tjörn se 
ut? Under året gjordes en lokalanalys 
med sikte på en lösning som ska hålla i 
många år framåt. Krav på specialsalar, 
ändrade behörigheter, stadieindelningar, 
rekrytering och samhällsekonomi gör att 
nuvarande lokaler måste förändras på 
något sätt.
De tre viktigaste slutsatserna är:
• Det är en fördel att ha flera stadier 

på samma skola. Då kan man satsa 
på specialsalar och andra lokaler 
som kan utnyttjas mer effektivt. Det 
blir också bättre kvalitet på under-
visningen med behöriga ämneslärare 
som kan undervisa på flera stadier.

• Det är en fördel att ha skolor med 
flera parallellklasser. Då kan man 
erbjuda attraktiva lärartjänster 
samtidigt som det behövs färre antal 
lärare och färre antal salar.

• Det är viktigt att ta hänsyn till vilka 
lokaler som finns i dag och att ha ett 
helhetstänk.

Analysen presenterar sju olika grund-
strukturer – från att bygga en enda 
storskola till att ha fem F–9-skolor i 
kommunen.

Tjörns skolor får grönt ljus av 
skolinspektionen
Under 2019 granskade Skolinspektionen 
hur Tjörns kommun uppfyller kraven i 
alla sina förskolor och skolor – förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundsko-
la, gymnasieskola, vuxenutbildning, 
grundsärskola och gymnasiesärskola.
Tillsynen blev helt utan anmärkning i 
de största skolkategorierna förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Det 
är ovanligt att så stora verksamheter inte 
får några förelägganden.

Vid inspektionen av grundsärskola och 
gymnasieskola fick Tjörns kommun ett 
föreläggande som gäller brister i rutiner 
för mottagandet, något som kommer att 
åtgärdas. Däremot fanns här inget att 
anmärka på ledning och styrning.

Fortsatt många Tjörnungdomar 
är behöriga till gymnasiet
Andelen Tjörnungdomar som går ut nian 
med behörighet till gymnasieskolan är 
högre än genomsnittet i hela landet och 
högre än genomsnittet i Västra Götaland. 
Av de som gick ut nian 2019 var 86,5 
procent behöriga till gymnasieskolan, 
vilket är en liten ökning från föregående 
år då siffran var 86,2 procent. 

I hela landet var 84,3 procent av samt-
liga nior i våras behöriga till gymnasie-
skolan. I Västra Götaland var motsvaran-
de siffra 83 procent.
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Nämndordförande Gunnemar Olsson (L)
Förvaltningschef Lena Eriksson 

Så här fördelades nettokostnaderna på 406 797 tkr för verksamheterna:

5 %

1 % 0,2 %

3 % 3 %

42 %
16 %

Gymnasie- och vuxenutbildning

Förskola

Resurscentrum

Gemensam administration, ledning

Grundskola

Gemensamt förskola/grundskola

Välkomsten

Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Uppfyllda prioriterade mål 

Särskola

23 %

7 %

Måluppfyllelse budgetmål
Redovisningen innefattar prioriterade mål.

90 %
helt eller i hög  
grad uppfyllda

Barn- och utbildningsnämndens  
resultat presenteras på sidan 40.

Resultat

10 %
delvis 

uppfyllda

Omsättning:  452 930 tkr
Budgetavvikelse:  -16 147 tkr
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Land Art. Barnen i Kållekärrs skola 
skapar konst av sådant de hittat 
i naturen. Arbetet ingår i höstens 
tema Hållbar utveckling och framtid.

●  IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskolan. 

●  Eleverna ska ges inflytande och medbestämmande  
 i skolan. 

●  Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i  
 Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). 

●  Kvalitetssäkra och öka likvärdigheten vid överlämningar. 

●  Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens. 

●  Utöka samarbetet mellan Tjörns skolor och förvärvslivet.
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Tjörns Bostads AB

Hyresgästföreningen har år 2019 
genomfört en medlemsundersökning. 
Hyresgästerna i Tjörns Bostads AB har 
höjt medelvärdet för sin nöjdhet från 
56 till 64 sedan den senaste undersök-
ningen som gjordes 2016. Särskilt högt 
betyg ger Tjörnborna för tvättstugan, 
gemensamma utrymmen och närmiljön. 
De tre viktigaste frågorna för att mäta 
nöjdheten var: Hur nöjd är du med 
hyran i förhållande till ditt boende i sin 
helhet? Hur nöjd är du med ditt nuva-
rande boende i sin helhet? Hur nöjd 
är du med din hyresvärd när det gäller 
fastighetens och lägenhetens förvaltning 
sammantaget, såsom skötsel, service 
och underhåll.

Heltidsresan i lokalvården –  
från 4 till 12 heltider på ett år
Det brukar kallas för heltidsresan. Det 
betyder helt enkelt att fler som arbetar 
i välfärden ska gå från deltid till heltid. 
Att fler arbetar heltid är avgörande för 
att klara av framtidens behov av rekry-
teringar och att samtidigt bidra till ett 
mer jämställt samhälle. För den anställ-
de innebär det att inkomsten ökar varje 
månad och att det blir en högre pension 
när den dagen kommer.
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Alla som arbetar deltid inom lokalvår-
den i Tjörns Bostads AB har det senaste 
året haft möjlighet att gå upp till heltid. 
Det har lett till att heltiderna ökat med 
200 procent! Det betyder att alla som 
velat, har kunnat få en heltidstjänst. 
En utgångspunkt har varit att alla ska 
kunna klara sig på sin lön och få en bra 
pension. Även om heltidsresan i sig 
handlade om att minska antalet timmar, 
har kombinationen med att låta fler 
jobba heltid inneburit att personalen är 
nöjdare. 

Nöjdare hyresgäster 

Kommunala bolag:

20
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När Tjörns Måltids AB gjorde en upp-
handling av lammkött, ville man nå de 
lokala leverantörerna för att främja nä-
ringslivet på Tjörn. Två lokalproducen-
ter vann upphandlingen – Tolleby Lamm 
och Fårgård samt Moriks fårgård. När 
bönderna levererar till exempel lamm-
färs direkt till kockarna som tillreder 
lammfärsbiffarna blir det en röd tråd från 
jord till bord. Kockarna är också delak-
tiga i att leverera eller servera måltiden 
vilket gör att de får möta gästen. 

När gästerna på Kvarnbackens äldre-
boende en höstlördag fick lammfärsbiffar 
med fetaost, timjansås, rostade rotfrukter 
och kokt potatis till middag, var succén 
given. Lokala livsmedel som står i tur 
för kommande upphandlingar är nötkött 
och grönsaker.

Färjetrafiken gick för högtryck ut till 
öarna i sommar. Under den mest in-
tensiva turistsäsongen gick linje 361 
(Rönnäng–Tjörnekalv–Åstol–Dyrön) 
med dubbla färjor. Den lilla färjan Härön 
gjorde också ett gästspel i Skärhamn 
under träbåtsfestivalen.

Investeringar i markanläggningar i 
Wallhamnsområdet fortsätter, för att 
kunna arrendera ut mer mark till företag. 
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Tjörns Hamnar ABTjörns Måltids AB

Många ville åka 
färja i sommar

Lokalproducerat 
på menyn

Kommunala bolag: Kommunala bolag:

21
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Översikt över verksamhetens utveckling
Förvaltningsberättelse

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Allmänt       
Antal invånare 31 december 16 016 15 922 15 790 15 584 15 315 15 135 15 050
Andel arbetslösa och personer i program med aktivitets- 
stöd av den registerbaserade arbetskraften, december   
Samtliga 16–64 år, Tjörn 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % 3,1 % 3,1 % 3,9 %
Samtliga 16–64 år, riket 7,4 % 7,0 % 7,5 % 7,8 % 8,0 % 8,1 % 8,7 %
Samtliga 18–24 år, Tjörn 4,0 % 4,5 % 4,1 % 5,0 % 4,8 % 6,6 % 9,2 %
Samtliga 18–24 år, riket 9,2 % 8,7 % 10,2 % 11,5 % 13,0 % 14,8 % 17,2 %

Skatt       
Kommunalskatt, kr 21,71 21,71 21,71 21,21 21,21 21,21 21,21
Total skatt inklusive kyrkoavgiften i genomsnitt, kr 34,71 34,70 34,70 34,19 34,19 33,82 33,82

Resultat, mkr       
Verksamhetens nettokostnad, kommun -918,8 -882,9 -835,9 -786,4 -745,0 -713,5 -662,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag 924,7 887,3 861,3 798,6 752,2 730,4 692,3
Finansnetto, kommun 1,2 3,7 0,6 6,6 11,4 7,6 3,1
Resultat, kommun 7,1 8,1 26,0 18,8 18,6 24,5 33,0
Resultat, sammanställda räkenskaper 2,1 10,9 29,8 14,9 9,9 28,3 35,0

Balans, mkr       
Balansomslutning, kommun 1 193,3 1 142,3 1 142,9 1 059,4 985,3 871,2 783,4
Investeringar, kommun 72,9 57,3 73,0 106,6 75,4 118,0 88,0
Låneskuld, kommun 315,0 265,0 300,0 300,0 250,0 190,0 160,0
Låneskuld, sammanställd räkenskaper 987,0 927,0 967,0 900,0 830,0 775,0 725,0
Borgensåtagande 747,1 733,5 733,5 665,5 644,7 650,3 633,7
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 296,3 309,2 319,8 323,9 336,1 351,0 364,5
Soliditet, kommun 34,5 % 35,4 % 34,6 % 34,9 % 35,6 % 38,2 % 39,3 %
Soliditet, inklusive hela pensionsskulden 9,6 % 8,3 % 6,7 % 4,3 % 1,5 % -2,1 % -7,2 %
Soliditet, sammanställda räkenskaper 23,6 % 24,3 % 23,6 % 23,9 % 24,2 % 25,2 % 25,4 %

Medarbetare       
Årsarbetare, kommunen 1 033 1 115 1 126 1 177 1 061 1 027 1 001
Årsarbetare, kommunkoncern 1 122 1 222 1 226 1 278 1 157 1 124 1 124
Sjuktal, kommunen 7,1 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % 8,6 % 6,2 % 6,0 %
Sjuktal, kommunkoncern 7,3 % 7,8 % 7,2 % 6,9 % 8,4 % 6,1 % 6,1 %
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Nämnd-, utskott- och styrelseordföranden

Den kommunala koncernen

Kommunstyrelsen Martin Johansen (L) 
Barn- och utbildningsnämnden Gunnemar Olsson (L) 
Socialnämnden Gun Alexandersson Malm (L)
Kultur- och fritidsnämnden Benita Nilsson (L) 
Samhällsbyggnadsnämnden Lars Carlsson (M)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Martin Johansen (L) 
Tjörns Bostads AB Magne Hallberg (KD) 
Tjörns Måltids AB Birgitta Adolfsson (L)
Tjörns Hamnar AB Bo Bertelsen (M) 

Ledamöter 31/12 2019

Kommunrevision

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kultur- och fritidsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Tjörns kommunfullmäktige 
41 ledamöter

Organisation, Tjörns kommun 2019

Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB

Ägarandel 100 %

Tjörns Bostads AB
Ägarandel 100 %

Tjörns Hamnar AB
Ägarandel 100 %

Tjörns Måltids AB
Ägarandel 91 %

Organisationsschema, Tjörns kommunkoncern

Kommunchef, samt VD för  
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Ann-Britt Svedberg
Tf VD Tjörns Bostads AB  Solbritt Törnqvist
VD Tjörns Måltids AB  Solbritt Törnqvist
Tf VD Tjörns Hamnar AB  Janina Liljeqvist

*

* gemensam med Stenungsunds kommun.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Borgensåtagande
Borgensåtagandena i kommunen är 747 mil-
joner kronor. Av det totala borgensåtagandet 
på 747 miljoner kronor är 610 miljoner kro-
nor (82 procent) till Tjörns Bostads AB,  
48 miljoner kronor (7 procent) till bostads- 
rättsföreningar, 37 miljoner kronor (5 pro-
cent) till Tjörns Kommunala Förvaltnings 
AB, 25 miljoner kronor (3 procent) till Tjörns 
Hamnar AB, 11 miljoner kronor (1,5 procent) 
till Soltak AB samt cirka 16 miljoner kronor 
(1,5 procent) till stiftelser och föreningar 
samt Renova.

Ansvarsförbindelse för  
pensionsåtagande
Ansvarsförbindelsen avseende kommunens 
pensionsåtagande har minskat med 12,9 
miljoner kronor under året från 309,2 miljoner 
kronor till 296,3 miljoner kronor. Pensions-
skulden definieras som nuvärdet av framtida 
pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar 
sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdes-
beräknas. En nuvärdesberäknad skuld blir 
högre ju lägre räntan är och vice versa. 

Upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser
Tjörns kommun har inga fastställda före-
skrifter om förvaltning av pensionsmedel. 
Kommunen har därför inga finansiella pla-
ceringar avseende pensionsmedel. Pensions-
medel avser tillgångar som enligt särskilda 
beslut förvaltas för att i framtiden användas 
för utbetalning av pensioner. Avsättningar i 
balansräkningen är 98,8 miljoner kronor och 
ansvarsförbindelsen är 296,3 miljoner kronor 
inklusive särskild löneskatt. 

Återlånade medel i kommunen är 100 pro-
cent. Från föregående år har avsättningen 
ökat med 10,5 miljoner kronor och ansvars-
förbindelsen har minskat med 12,9 miljoner 
kronor.

Avsättningar
Övriga avsättningar 2019 är 14,6 miljoner 
kronor. Avsättningar på 14,6 miljoner kro-
nor avser återställande av deponin på Tjörns 
återvinningscentral med 13,5 miljoner kronor 
och avsättning för infrastruktur 1,1 miljoner 
kronor.   
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
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Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kom-
munens ekonomiska styrka på lång sikt. Soli-
diteten mäter hur stor del av tillgångarna som 
finansieras med eget kapital och om det finns 
beredskap för framtida resultatförsämringar, 
det vill säga den långsiktiga betalningsförmå-
gan. Faktorer som främst påverkar soliditeten 
är dels det årliga resultatet och dels tillgång-
arnas förändring och graden av lånefinansie-
ring. För 2019 uppgår soliditeten till cirka 
35 procent, vilket innebär samma nivå som 
2018. Lägger man till ansvarsförbindelsen 
för pensionsskulden på cirka 296 miljoner 
kronor är soliditeten cirka 10 procent 2019 (8 
procent 2018).

Känslighetsanalys,  
förändring av kostnad/intäkt
   

Förändring i mkr

Ränteförändring, 1 % 3,2
Löneförändring, 1 % 6,4
Bruttokostnadsförändring, 1 % 11,5
Skatteintäkter 1 % 9,2
Höjning av skattesats med 1 kr  42

Soliditet
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Likviditet
Kassalikviditeten mäter betalningsförmå-
gan på kort sikt. Nyckeltalet visar summa 
kortfristiga fordringar och likvida medel i 
förhållande till kortfristiga skulder. Mellan 
2018 och 2019 har kassalikviditeten ökat 
till 126 procent från 102 procent. Det inne-
bär att betalningsförmågan på kort sikt har 
förbättrats. Det som påverkat nyckeltalet är 
att kommunens likvida medel och fordringar 
ökat med cirka 20 miljoner kronor samtidigt 
som korta fordringar minskat med cirka 21 
miljoner kronor. Under året har nyupplåning 
skett med 50 miljoner kronor.
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Hösten 2019 blev mycket rik på regn och i slutet på december 
hade dricksvattentäkten Bö tjärn nått maxnivå.
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Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen
• Ny politisk organisation. Samhällsbyggnads-

nämnden återinförs och upphör vara ett 
utskott under kommunstyrelsen.

• EU-valet 2019

• Strategi för folkhälsa och social hållbarhet 
2019–2026

• Arbetsgivarvarumärke; instagram, filmer

• Kommunövergripande mentorskapsprogram 
för chefer

• Ny brygga i Södra hamnen, Skärhamn

• Lägsta sjukfrånvaron bland Göteborgs- 
regionens kommuner (januari–augusti)

• Medborgarundersökning

• Satsning på digitalisering – en 
digitaliseringsstrateg anställdes

• Tjörnborna mest företagsamma i  
Göteborgsregionen

• Tjörn är tredje bästa kommun i Göteborgs-
regionen på att ge service till företagen 
(Insikt)

• Kulturtolkar (finansierade av Länsstyrelsen) 
stärker integrationsarbetet

• Handlingsplan för civilt försvar

• Översyn bolagsstruktur

Samhällsbyggnadsnämnden
• Ökad kapacitet att pumpa vatten till huvud-

vattentäkten

• Fylld vattentäkt vid årets slut

• Vattenbrist under sommaren och bevatt-
ningsförbud

• Stora investeringar inom VA – nya ledningar 
och underhåll av gamla ledningar

• Arbetet med vattenledningen från Kungälv

• Fördubbling av öppettiderna på Tjörns åter-
vinningscentral

• Granskning av detaljplan för Stockevik

• Samråd för detaljplan för ”Tennistomten”, 
del av Myggenäs 12:139

• Planstart av fem nya planer, två för verk-
samheter, tre för bostäder

• Skärpta regler för handläggning av bygglov 
– Tjörn klarar tioveckorsregeln

• Strandskyddskampanj under sommar och 
höst

• Kampanj invasiva arter

• Ny busslinje till Vallhamn 

• Ny pendelparkering i Kållekärr 

• Beslut i Regionstyrelsen om cirkulations-
plats i Myggenäs korsväg 

Socialnämnden
• Nya platser på Lilldals äldreboende  

– Norrgården

• Kompetensutveckling för alla medarbetare

• Satsning på stjärnmärkt demensvård

• E-hälsoplan/digitalisering (till exempel 
digitala inköp och elektronisk planering i 
hemtjänsten)

• Utmärkelser/nomineringar:  
Årets äldreomsorgschef, Årets enhetschef

Kultur- och fritidsnämnden
• Bäst i väst på friluftsliv (Årets friluftskom-

mun)

• Tjörns kulturskola på fjärde plats i Sverige

• Fortsatt publiksuccé för barn- och  
ungdomsfestivalen Frivolt

• Artscape – Tjörn fick muralmålningar

• Föreläsningsserien Perspektiv blev  
välbesökt

• Motionsspår i Rönnäng

• Temaår Litteratur

• En svensk läsklassiker blev succé

• Ny gångbro till Almön
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Tjörns Hamnar AB
• Fortsatta investeringar i markanläggningar i 

Wallhamnsområdet.

• Motorbyte och ombyggnationer på färjan 
Hakefjord.

Tjörns Måltids AB
• Upphandling av lokala leverantörer av  

lammkött

• Andelen inköp av ekologiska livsmedel är  
43 procent

• Andelen serverade vegetariska skolmåltider 
är 17 procent

• Sänkning av CO2-ekvivalenter i måltiderna 
jämfört med 2018.

Tjörns Bostads AB
• Ökad nöjdhet bland TBAB:s hyresgäster i  

Hyresgästföreningens medlemsundersökning

• Heltidsresan i lokalvården – från 4 till 12 
heltider

• Bergvärme har installerats i två förskolor i 
Skärhamn

Barn- och utbildningsnämnden
• Underskott i skolan leder till  

effektiviseringar

• Förslag till framtidens skola 

• Fortsatt många Tjörnungdomar  
(86,5 procent) behöriga till gymnasiet

• Förskolan får ny läroplan

• Förskolecheferna blir rektorer

• Lärarlegitimation på fritidshem

• Systempusslet klart – fyra system kopplas 
samman för att förenkla för vårdnads- 
havare, elever och skolpersonal

• Avveckling av Välkomsten

• Omorganisation av förberedelseklasser

• Ombyggnad Fridas hage

• Ökad kvalitet i uppföljning och åtgärder vid 
kränkande behandling

28
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
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Politisk sammansättning
Tjörn styrs sedan 2019 av Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna,  
Moderaterna och Miljöpartiet. 
I opposition är Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Tjörnpartiet och  
Sverigedemokraterna.  Kommunalråd är 
kommunstyrelsens ordförande Martin 
Johansen (L). Oppositionsråd är Martin 
Johansson (SD).

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

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

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

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

Fyraåriga inriktningsmål  
– beslutas av kommunfullmäktige
Inför varje mandatperiod formulerar 
kommunfullmäktige fyraåriga in-
riktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen 
speglas den politiska viljeinriktningen 
för att nå visionen. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade
mål. 

Ettåriga prioriterade mål  
– beslutas av respektive facknämnd
De ettåriga prioriterade målen beskriver 
vad som är prioriterat under budgetåret 
för att nå de uppsatta fyraåriga inrikt-
ningsmålen. 

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

Kommunfullmäktige beslutar  
kommunens totalbudget
Kommunfullmäktige beslutar oftast om 
kommunens totalbudget och flerårsplan 
i juni. Beslutet omfattar inriktningsmål, 
prioriterade mål, resultatbudget nämnd/
verksamhetsramar (för tre år), inves-
teringsbudget (för fem år), finansie-
ringsbudget (för tre år) samt budgeterad 
balansräkning (för tre år). 

Nämndernas detaljbudgetar  
beslutas i november
Utifrån kommunfullmäktiges budget för-
delar varje nämnd sina tilldelade pengar 
i sin verksamhet och gör prioritering-
ar. Det resulterar i respektive nämnds 
detaljbudget. Nämnderna beslutar om 
detaljbudgetar i november varje år. 

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

Händelser av väsentlig betydelse
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Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Skapa möjligheter för ett gott liv

Erbjuda en varierad barnomsorg

En ny översiktsplan ska tas fram

Skapa intresse och beredskap för en hållbar exploatering  
och nybyggnation

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

En säker och trygg kommun

Tjörn ska bli en bra miljökommun

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

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

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

God ekonomisk hushållning

Effektivt utnyttjande av resurser

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Av de mål som beslutats av kommunfullmäktige är det endast ett mål som inte är uppfyllt och två mål som är delvis uppfyllda. 
Övriga mål är helt uppfyllda eller i hög grad uppfyllda.

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Ökad

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

I hög grad uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

I hög grad uppfyllt

I hög grad uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Mål Bedömning Trend
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Oförändrad

Delvis uppfyllt

ÖkadI hög grad uppfyllt

I hög grad uppfyllt
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Professionell och tillgänglig 
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Förbättrade kom
m

unika-

tioner och infrastruktur.

En säker och trygg 

kom
m

un.

Tjörn ska bli en bra 

m
iljökom

m
un.

Tjörns elevers kunskaps-

resultat ska vara höga 

jämfört med andra i 

Sverige.

Fortsatt utredning  

skolstruktur på 

västra Tjörn.

Människor ska ha  

möjlighet till egen  

försörjning.

Vi ska verka för att  
upprätta god samverkan 

med andra aktörer.

God ekonomisk  
hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser.

En
 ny

 öv
er

sik
tsp

lan
 sk

a 

ta
s f

ra
m

.

Vi skapar välfärd 
och livskvalitet  

för alla.

Vi bygger en  
miljövänlig och trygg  

kommun med hållbar  
samhällsutveckling.

Vi skapar 
förutsättningar för  

näringslivsutveckling och  
egen försörjning samt  

uppmuntrar det livslånga 
lärandet.

Vi använder 
ekonomiska resurser 

ansvarsfullt och 
hållbart.

Januari 2020
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Ekonomiska nyckeltal för sju år, Tjörns kommun

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Resultat, mkr
Årets resultat 7,1 8,1 26,0 18,8 18,6 24,5 33,0
Verksamhetens intäkter 270,4 288,9 316,2 330,5 241,5 214,0 253,8
Verksamhetens kostnader -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9 -1 080,2 -953,4 -900,3 -890,0
Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar -878,2 -842,6 -798,7 -749,7 -711,9 -686,3 -636,2
Avskrivningar -40,6 -40,3 -37,1 -36,7 -33,1 -27,2 -26,2
Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar -918,8 -882,9 -835,9 -786,4 -745,0 -713,5 -662,4
Förändring nettokostnad inklusive avskrivningar 4,1 % 5,6 % 6,3 % 5,6 % 4,4 % 7,7 % 0,9 %
Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 99,4 % 99,5 % 97,1 % 98,5 % 99,0 % 97,7 % 95,7 %
(inklusive avskrivningar, exklusive finansnetto)
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 924,7 887,3 861,3 798,6 752,2 730,4 692,3
Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning årlig förändring 4,2 % 3,0 % 7,9 % 6,2 % 3,0 % 5,5 % 3,2 %
Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 0,8 % 0,9 % 3,0 % 2,4 % 2,5 % 3,4 % 4,8 %
Finansnetto 1,2 3,7 0,6 6,6 11,4 7,6 3,1
Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 99,2 % 99,1 % 97,0 % 97,6 % 97,5 % 96,6 % 95,2 %
(inklusive avskrivningar, inklusive finansnetto)

Balans, mkr
Balansomslutning 1 193,3 1 142,3 1 142,9 1059,4 985,3 871,2 783,4
Eget kapital 411,1 404,0 395,9 369,9 351,1 332,5 308,0
Periodens investeringar 72,9 57,3 73,0 106,6 75,4 118,0 88,0
Självfinansieringsgrad 66 % 84 % 86 % 52 % 69 % 45 % 67 %
Låneskuld för kommun 315,0 265,0 300,0 300,0 250,0 190,0 160,0
Soliditet 34,5 % 35,4 % 34,6 % 34,9 % 35,6 % 38,2 % 39,3 %
Soliditet inklusive hela pensionsskulden 9,6 % 8,3 % 6,3 % 4,3 % 1,5 % -2,1 % -7,2 %
Kassalikviditet 126 % 102 % 114 % 106 % 94 % 68 % 77 %
Borgensåtagande 747.1 733,5 733,5 665,5 644,7 650,3 633,7
Borgensåtagande kronor per invånare 46 647 46 068 46 453 42 701 42 096 42 967 42 084
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 296,3 309,2 319,8 323,9 336,1 351,0 364,5

Uppföljning av god  
ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål
Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och
kostnadseffektivt. Nämnder och styrelser ska
sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt
resursutnyttjande. I beslutad budget ges inrikt-
ningsmål prioriterade mål för verksamheten. 
Inriktningsmålen ska vara uppfyllda under 
mandatperioden och de prioriterade målen ska 
uppfyllas under budgetår.

Finansiella mål
Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25
procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5
procent av skatteintäkter och generella stats- 
bidrag. Soliditeten uppgår till 34,5 procent och 
årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 0,8
procent. Finansiella målen är helt uppfyllda.

Måluppfyllelse
Soliditeten uppgår till 34,5 procent och årets 
resultat av skatteintäkter och bidrag är 0,8 
procent. Finansiella målen är helt uppfyllda.

Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning
God ekonomisk hushållning anses uppfyllt
när 75 procent av de prioriterade målen är 
helt eller delvis uppfyllda och de finansiella
målen är helt uppfyllda. Av de 16 inriktnings-
mål som är beslutade av kommunfullmäktige i
budget 2019 är samtliga helt eller delvis
uppfyllda. Av de prioriterade målen är 97 pro-
cent helt eller delvis uppfyllda och de finansiel-
la målen är uppfyllda. Därmed uppfyller Tjörns 
kommun villkoren för god ekonomisk hushåll-
ning för 2019.
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat mkr
 
Årets resultat  7,1
Samtliga realisationsvinster - 3,2
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0
Orealiserade förluster i värdepapper 0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3,9
Medel till resultatutjämningsreserv 0
Medel från resultatutjämningsreserv 0
Årets balanskravsresultat 3,9

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och
landsting ska vara välskötta och att de ska
sköta sina ekonomier på ett ansvarsfullt sätt.
Budgeten ska upprättas så att intäkterna över-
stiger kostnaderna. En väl balanserad ekono-
mi är grunden för en bra verksamhet. Dagens
generationer bör inte förbruka mer resurser än
det som finns att tillgå och därigenom äventy-
ra kommande generationers möjligheter att
finansiera sin välfärd.

God ekonomisk hushållning enligt lagen
innebär bland annat att det ska finnas finan-
siella mål samt mål och riktlinjer för verksam-
heten samt att dessa mål efterlevs, följs upp
och utvärderas under året och i bokslutet.

I kommunen sker avstämning av resultatet
gentemot budget och uppdrag fem gånger 
under året. Tre uppföljningar som redovisas 
till kommunstyrelsen och två delårsbok-
slut. Delårsboksluten görs, per april och per 
augusti. Kommunens verksamheter redovisar 
sina mål och måluppfyllelser i samband med 
delårsbokslut och bokslut.

Om bokslutet visar ett negativt resultat
krävs det att kommunfullmäktige beslutar om
en åtgärdsplan för att återställa underskottet
inom en treårsperiod. Resultatutjämnings- 
reserv är inte införd.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Under 2020 har kommunen arbetat med 
den kompetensförsörjningsplan som 
antogs 2017 och som har inneburit att de 
fyra fokusområdena ledarskap, profilera, 
mentorskap och delaktighet har tagit fart 
under 2019.

Ledarskap
Chefsnätverket Ledarforum har träffats 
fyra gånger under 2019. Innehållet har 
bland annat handlat om digitalisering, 
Agenda 2030 med workshop, culture 
planning och Chefsbarometern. 

Utbildningsårshjulet har genomförts 
för chefer. Många chefer har gått utbild-
ningar och ökat sin kompetens vilket ska 
ge förutsättningar till goda arbetsplatser 
och en attraktiv arbetsgivare. 

Profilera
Kommunen har under 2019 fortsatt att 
stärka arbetsgivarvarumärket På Tjörn 
får medarbetarna ta plats. Kommunen 
har bland annat deltagit vid yrkesmässor 
och medverkat under högstadiets yrkes-
dagar. Under segeltävlingen Midsummer 
match race fanns kommunen på plats 
och representerade Tjörns kommun som 
arbetsgivare. Ambassadörer deltog och 
berättade om sin arbetsplats och arbets-
givare. 

Under 2019 har tre filmer skapats vilka 
presenterar tre olika yrken. Dessa kan 
användas vid rekrytering och vid intro-
duktion för nyanställda. Kommunens 
Instagramkonto har lånats ut till med-
arbetare som har kunnat följas under en 
vecka var. Många medarbetare har velat 
berätta och visa upp sin arbetsvardag och 
sitt yrke, vilket har gjort att Instagram-
kontot har varit flitigt utlånat under året.

Mentorskap
Mentorprogrammet har pågått under hela 
året, tillsammans med Orust, Lilla Edet 
och Kungälvs kommun. Från Tjörns 
kommun antogs fem mentorer och fem 
adepter som har träffats regelbundet 
samt har haft gemensamma träffar med 
kompetensutveckling. Programmet ut-
värderade efter halva tiden och resultatet 
var mycket positivt. Mentorprogrammet 
ger mervärde för både mentor och adept 
och har skapat utveckling i deltagarnas 
chefskap och/eller ledarskap.

Delaktighet
Utbildningen Kommunikativt ledarskap 
har genomförts vid tre tillfällen under 
2019. Utvärderingen visar att utbild-
ningen gett mervärde för chefen i sitt 
kommunikativa ledarskap efter genom-
förd utbildning.

Omställningsfonden
Utöver aktiviteter kopplade till kom-
petensförsörjningsplanen har Tjörns 
kommun ansökt och fått medel från 
Omställningsfonden, så kallad tidig lokal 
omställning för kommuner och lands-
ting (TLO-KL). Medlen har bland annat 
används till undersköterskeutbildning 
för befintlig personal, UGL-utbildning 
för chefer och gruppledare, utbildning av 
friskvårdsinspiratörer, utbildning för  
elevassistenter inom autism samt valide-
ring från barnskötare till förskollärare

Arbetsmiljö och hälsa
Handlingsplanen för kommunens syste-
matiska arbetsmiljöarbete har åtgärdats. 
Kommunen har under året genomfört 
utbildning om arbetsmiljöarbetet för 
chefer men också för kommunens po-
litiker. Ett stödverktyg i chefens ansvar 
för arbetsmiljöuppgifterna har byggts 
upp i Hypergene och öppnades upp för 
cheferna i slutet av 2019. Revidering av 
arbetsmiljöpolicyn har genomförts och 
väntas antas i början av 2020. Arbets- 
miljö och systematiskt arbetsmiljöarbete 
har varit ett fokus under 2019 och kom-
mer att fortsätta under kommande år.

Friskvårdsbidraget för kommunens 
anställda höjdes från 800 kronor till  
1 200 kronor. Under sista delen av året 
påbörjades implementeringen av ett nytt 
system som heter Min Friskvård och 
gör att medarbetarna inte behöver ligga 
ute med pengar och lämna in kvitton 
utan köper friskvård direkt i systemet. 

Planering för utbildning av Friskvårds-
inspiratörer genomfördes den sista 
delen av året och utbildningen kommer 
genomföras under 2020. 

Heltidsresan
Arbetet med heltidsresan tog fart under 
hösten 2019 i och med att GR:s projekt 
Hälsogreppet genomfördes i kommunen. 
Kommunen valde att satsa på Hälsosam 
schemaplanering för chefer inom äldre-
omsorgen. Cheferna fick utbildning och 
ökad kompetens inom området vilket 
gav ökad fart inom socialförvaltningen 
för heltidsresan. Förvaltningen valde att 
rekrytera en projektledare för heltidsre-
san, samt att tillsätta en styrgrupp och en 
projektgrupp. Heltidsresan med projekt-
ledare väntas pågå under cirka 1,5 år 
från och med februari 2020.

Rekrytering 
Kommunkoncernen har under 2019 
haft 153 annonserade tjänster och det 
var totalt 1 711 sökande. Motsvarande 
under 2018 var 1 892 sökande till 154 
annonserade tjänster. Detta innebär i 
genomsnitt 11 sökande per utlyst tjänst 
för 2019 och för 2018 tolv sökande per 
tjänst. 

Personalavdelningen är certifierade för 
att utföra personlighetstester vilket har 
medfört att verksamheterna har efterfrå-
gat dessa tester vid rekryteringar under 
året. Syftet är att öka träffsäkerheten till 
en god rekrytering både för arbetsgiva-
ren men också för de sökande.

Personalkostnaderna är kommunens enskilt största kostnad men det är 
också genom engagerade medarbetare som kommunen kan uppnå 
kvalitetsförbättringar i de välfärdstjänster som utförs för Tjörnbornas 
räkning.
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  2019 2018 2017 2016 2015 2014

Kommunstyrelsen 64 65 50 77 70 67
Samhällsbyggnadsnämnden 66 66 73 64 60 58
Kultur- och fritidsnämnden 54 56 53 51 49 49
Barn- och utbildningsnämnden 405 468 463 418 372 365
Socialnämnden 443 464 487 567 510 488

Årsarbetare Tjörns kommun 1 033 1 119 1 126 1 177 1 061 1 027
Tjörns Bostads AB 46 56 55 54 51 52
Tjörns Hamnar AB 10 14 14 15 15 14
Tjörns Måltids AB 33 33 31 32 30 31

Summa årsarbetare 
i kommunkoncernen 1 122 1 222 1 226 1 278 1 157 1 124

Personalvolym 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Antal tillsvidareanställda 993 1 089 1 071 1 067 1034 990
Antal tidsbegränsat anställda 152 155 193 204 156 151
Timavlönade årsarbetare 110 96 131 134 136 126
Årsarbetare totalt 1 143 1 216 1 257 1 177 1 061 1 027

Andel kvinnor 85,1 % 84,3 % 84,9 % 84,9 % 85,2 % 85,5 %
Andel män  14,9 % 15,7 % 15,1 %  15,1 % 14,8 % 14,5 %

   
  2019 2018 2017 2016  2015 2014
Kön Kvinna 7,1 % 7,9 % 7,7 % 7,2 % 9,0 % 6,6 %

 Man 7,2 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 6,3 % 3,8 %

Ålder –29 år 5,3 % 6,9 % 5,9 % 5,1 % 6,7 % 4,7 %

 30–49 år 6,7 % 7,1 % 6,3 % 7,0 % 8,9 % 6,4 %

 50– 7,8 % 8,6 % 8,8 % 7,2 % 8,1 % 6,4 %

Summa tid med långtidsfrånvaro        
överstigande 59 dagar i förhållande  
till totalsjukfrånvaro: 36,6 % 49,4 % 57,2 % 38,8 % 26,0 %    52,8 %

Total sjukfrånvaro, kommun 7,1 % 7,7 % 7,4 % 6,8 % 8,6 % 6,2 %

Total sjukfrånvaro, kommunkoncern 7,3 % 7,8 % 7,2 % 6,9 % 8,4 % 6,1 %

Sysselsättningsgrad 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Tjörns kommun      90,2 % 90,0 % 88,0 % 88,9 % 88,5 % 79,0 %

Nyckeltal medarbetare

Åldersstruktur Tjörns kommun 2019   
Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:  

Ålder Kvinnor Män Totalt
–29 89 22 103
30–39 190 38 228
40–49 249 43 291
50–55 184 21 205
56– 263 45 308

Totalt 976 169 1 145

Åldersstruktur Tjörns kommunkoncern 2019

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:  

Ålder Kvinnor Män Totalt
–29 91 24 107
30–39 195 42 237
40–49 264 53 316
50–55 204 29 233
56– 278 59 336

Totalt 1 032 207 1 239

46,7
är medarbetarnas

genomsnittliga ålder
i kommunen
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Årsarbetare i kommunkoncernen
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Förväntad utveckling
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Kommunstyrelsen
• Infrastruktur och kollektivtrafik

• Kompetensförsörjningsarbetet fortsätter

• Digitalisering

• Ny översiktsplan

• Samverkan regionen

• Befolkningsutvecklingen är en utmaning

• Lokalförsörjning – skolstruktur

• Ekonomin en utmaning

• Stora investeringar framför oss

Samhällsbyggnadsnämnden
• Sjöledning för att möta vattenledningen från 

Kungälv via Stenungsund

• Fortsatt stora VA-investeringar (nya  
ledningar, byte och lagning av ledningar)

• På Väg! En trafikstrategi för Tjörn är ute på 
remiss

• Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för väg 160 ska ut 
på remiss

• Ny e-tjänst för bygglov

• Ny översiktsplan – medborgardialog

• Bemötande och service i fokus genom 
bland annat Rättviksmodellen

Socialnämnden
• Attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning

• Heltidsresan 

• Omställningsarbete för nära vård

• Våld i nära relationer

• Bostadsförsörjning för flera olika  
målgrupper

• Fler äldre Tjörnbor – en utmaning

Tjörns Hamnar AB
• Miljöcertifiering färjetrafiken

• Färjeutredning avseende ny färja på linje 361

Tjörns Måltids AB
• Upphandling av lokala leverantörer av  

nötkött och grönsaker

• Fortsatt arbete med minskad miljöpåverkan 
från livsmedel

Tjörns Bostads AB
• Framtidens skola på Tjörn 

• Hållbarhetsredovisning integreras med  
årsredovisningen

• Delaktighet i Tjörns kommuns arbete med 
översiktsplanen

Barn- och utbildningsnämnden
• Framtidens skola

• Effektivitetskrav

• Ökad satsning på rekrytering

• Skolerbjudande

• Skolskjutsar/specialtransporter

Kultur- och fritidsnämnden
• Tjörn ska fortsätta vara en av Sveriges mest 

attraktiva kulturkommuner

• Mötesplats över generationer – multihall 
med scen

• Hållbara föreningsanläggningar

• Årets friluftskommun 2022

• Spontanidrott för alla åldrar
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Tjörn – möjligheternas ö  
hela året och för hela livet

Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, 
småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna  
landskapet och kulturen är våra unika värden.

Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. 
Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad 
närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter 
handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina  
ambitioner, idéer och drömmar.

Inledning, Tjörns vision 2035
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Finansiell analys av kommunen, resultaträkning

Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat 
på +7,1 miljoner kronor. Det är en resultatför-

sämring jämfört med 2018 på 1,0 miljoner kronor, 
då resultatet blev +8,1 miljoner kronor. Jämfört 
med budget 2019, där resultatet budgeterades till 
+5,0 miljoner kronor, är det en positiv resultat- 
avvikelse på 2,1 miljoner kronor.

Kommunens intäkter
Kommunens intäkter är totalt 1 203,7 miljoner 
kronor. Skatteintäkter och generella statsbidrag är 
den i särklass största intäkten, med en andel på cirka 

77 procent. Det är något högre jämfört med 2018 då 
andelen var cirka 75 procent. Andelen för verksam-
hetens intäkter är något lägre jämfört med förra året, 
22 procent mot 24 procent 2018. Främst på grund 
av lägre bidrag. Finansiella intäkter har en andel på 
cirka 1 procent.

Kommunens kostnader
Kommunens kostnader är totalt 1 196,6 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna har den största ande-
len på cirka 53 procent. Jämfört med 2018 är det 
inga större förändringar.
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Finansiella rapporter

Kommunens intäkter  Mkr  Procent
Verksamhetens intäkter 270,4 22,5
varav
– Taxor och avgifter  148,3 12,3
– Bidrag  82,3 6,9
– Övriga intäkter  39,8 3,3
Finansiella intäkter  8,6  0,7
Skatteintäkter/statsbidrag  924,7  76,8
Summa  1 203,7 100,0

Kommunens kostnader  Mkr  Procent
Verksamhetens kostnader 1 148,6 96,0
varav
– Personalkostnader  -638,1 53,3
– Lokal- och fastighetskostnader  -108,0 9,0
– Bidrag  -27,0  2,3
– Köpta tjänster -275,3 23,0
– Övriga kostnader -100,2 8,4
Avskrivningar  -40,6 3,4
Finansiella kostnader  -7,4  0,6
Summa  -1 196,6  100,0
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Budgetavräkning
Mkr  Resultat   Budget   Avvikelse 
Nettokostnader före avskrivning  -878,2   -875,0   -3,2
Avskrivningar  -40,6   -39,0   -1,6
Verksamhetens nettokostnader  -918,8   -914,0   -4,8
Skatteintäkter och generella  
statsbidrag 924,7   922,0   +2,7
Verksamhetens resultat 5,9  8,0   - 2,1
Finansiella intäkter  8,6   6,0   +2,6
Finansiella kostnader  -7,4   -9,0   +1,6
Resultat efter finansiella poster +7,1  +5,0   +2,1
Årets resultat +7,1  +5,0   +2,1

Nettokostnadsandel exklusive finansnetto
%
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Förändringar av kostnader  
och intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 261,9 
miljoner kronor, exklusive jämförelsestö-
rande poster (8,5 miljoner kronor ). Det 
är 19,2 miljoner kronor lägre än föregå-
ende år (281,1 miljoner kronor, exklusive 
jämförelsestörande poster på 7,8 miljoner 
kronor). Förändringen mellan 2018 och 
2019 är cirka 7 procent och beror främst 
på minskade statsbidrag.

Verksamhetens kostnader uppgår till  
1 148,6 miljoner kronor. Det är en ökning 
med 17,1 miljoner kronor jämfört med 
föregående år (1 131,5 miljoner kronor). 
Förändringen mellan 2018 och 2019 blev 
+1,5 procent. Det är främst kostnader för 
köpta tjänster som ökar.

Kommunens nettokostnad innan av-
skrivningar blev 886,7 miljoner kronor, 

exklusive jämförelsestörande poster 
(850,4 miljoner kronor 2018 exklusive 
jämförelsestörande poster). Nettokost-
naden ökar med cirka 4 procent mellan 
2018 och 2019.

Nettokostnadsandelen
Nettokostnadernas andel av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag är ett viktigt 
nyckeltal för att följa utvecklingen av 
kommunens ekonomi. 

Nettokostnadsandelen, inklusive 
avskrivning och exklusive jämförelse-
störande poster, blev 100,3 procent 2019 
jämfört med 100,3 procent 2018. Sam-
manräknat med finansnetto som är +1,2 
miljoner kronor 2019, blir nettokostnads-
andelen 100,1 procent 2019 jämfört med 
100,0 procent 2018.

Avskrivningar
Avskrivningarna för året redovisas till 
40,6 miljoner kronor mot budgeterat 
39,0 miljoner kronor. Ökningen beror 
på fler avslutade och aktiverade investe-
ringsprojekt än budgeterat. Jämfört med 
2018 års utfall ligger avskrivningarna 
kvar på cirka 40 miljoner kronor.

Skatteintäkter och statsbidrag 
eller utjämning
Årets skatteintäkter inklusive generella 
statsbidrag och utjämning blev 924,7 
miljoner kronor (budget 922,0 miljoner 
kronor). Det är en ökning mot föregå-
ende år på 37,4 miljoner kronor eller 
4,2 procent. Ökningstakten har under 
de senaste åren varierat mellan 1 till 5 
procent. 

Tjörns kommuns skattesats är 21,71 
procent och kommunen fick in 868,0 
miljoner kronor i egna skatteintäkter. 
Inkomstutjämningen utjämnar för skill-
nader av skatteunderlaget mellan kom-
munerna i landet. Skillnaden mellan de 
egna beskattningsbara inkomsterna och 
ett skatteutjämningsunderlag på 115 pro-
cent av den genomsnittliga skattekraften 
i landet blir inkomstutjämningsbidraget. 
Ett fåtal kommuner överstiger 115 pro-
cent av den genomsnittliga skattekraften 
och får bidra till systemet. 

Tjörns kommun fick 36,5 miljoner 
kronor i inkomstutjämning och 43,9 
miljoner kronor i fastighetsavgift. Övriga 
generella statsbidrag uppgick till 6,9 
miljoner kronor som bland annat består 
av bidrag från statens välfärdsmiljarder 
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som fördelas utifrån flyktingvariabler 
och tillfälligt stöd med anledning av flyk-
tingsituationen.

Kostnadsutjämningen utjämnar 
kostnader mellan kommunerna som 
bygger på strukturella skillnader och 
en standardkostnad. Dels kan det vara 
att behovet av kommunal verksamhet 
är olika, till exempel kan det finnas ett 
större behov av äldreomsorg i kommu-
ner med många äldre invånare. Dels kan 
en glesbygdskommun behöva ha färre 
elever per lärare och högre kostnader för 
skolskjutsar. Systemet kompenserar inte 
om en kommun väljer att ha en högre 
servicegrad eller om verksamheten sköts 
effektivare än andra. Tjörns kommun har 
en gynnsam struktur och betalar in 39,7 
miljoner kronor till kostnadsutjämning-
en. Till LSS-utjämningen (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) 
som är ett eget system, betalade Tjörns 
kommun in 2,0 miljoner kronor. Kom-
munen får ett bidrag från systemet via ett 
regleringsbidrag på 11,2 miljoner kronor.

Finansiella intäkter 
och kostnader
Budgeterade finansiella intäkter var 6,0 
miljoner kronor och utfallet blev 8,6 mil-
joner kronor. Finansiella intäkter på 8,6 
miljoner kronor består av utdelning från 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
som beslutats om på bolagsstämman, 5,0 
miljoner kronor. Borgensavgifter från 
bolagen blev 1,3 miljoner kronor. Övrigt 
är ränteintäkter på tillgodohavanden. 

Budgeterade finansiella kostnader var 
9,0 miljoner kronor och utfallet blev 7,4 
miljoner kronor. Finansiella kostnader på 
7,4 miljoner kronor består av räntekost-
nader på lån med 4,5 miljoner kronor. 
Ränteuppräkning på pensionsskuld 2,6 
miljoner kronor samt övriga finansiella 
kostnader 0,3 miljoner kronor.
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Kommunens upplåning och  
avstämning mot finanspolicyn 
Långfristig låneskuld är 315 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 50 
miljoner kronor jämfört med årsbokslu-
tet 2018. Budgeterad ökning av låne-
volymen var 91,5 miljoner kronor. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden är 
1,93 år och den genomsnittliga räntan på 
balansdagen är 1,60 procent. 

Kommunen har 7 ränteswapar på totalt 
145 miljoner kronor. Marknadsvärdet 
på ränteswapar är 5,4 miljoner kronor. 
Marknadsvärdet bör jämföras med vad 
ett fasträntelån med motsvarande löptid 
kostat vid samma period som rän-
teswaparna upptogs. Undervärde är den 
kostnad som skulle uppstå om avtalet 
avslutas i förtid. Om fasträntelån avslu-
tas i förtid ges ränteskillnadsersättning.

Räntebindningen, inklusive ränte- 
swapar, förfaller inom 1 år med  
90 miljoner kronor, inom 1–2 år med  
85 miljoner kronor, inom 2–3 år med  
60 miljoner kronor, inom 3–4 år med  
30 miljoner kronor, inom 5–6 år med 
50 miljoner kronor. Sammanlagt är 
beloppet 315 miljoner kronor.

Avstämning mot finanspolicyn 
”Två långivare bör eftersträvas.”  
Kommunen har en långivare; Kommun-
invest. 

”Enskild långivare bör inte representera 
mer än 60 procent av total skuldportfölj 
med undantag från Kommuninvest.” 
Kommuninvest har 100 procent. 

”Tillåtna instrument är ränteswapar, 
ränteterminer, FRA, Caps och Floors.” 
Endast ränteswapar används.

 ”Den genomsnittliga räntebindningsti-
den i skuldportföljen ska inte understiga 
ett år och inte överstiga tio år.”  
Kommunen har 1,93 år som genomsnitt-
lig räntebindning. 

”Den genomsnittliga kapitalbindningsti-
den regleras inte.”  
Kapitalbindningstiden är 2,24 år. 

”Förfalloprofilen i kapitalbindningen 
regleras inte.” 
28,6 procent förfaller inom närmaste 
12-månaders period.
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Kommunens resultaträkning 
och finansieringsanalys

Resultaträkning, mkr  2019 2018
Verksamhetens intäkter Not 2 270,4 288,9
Verksamhetens kostnader Not 3 1 148,6 -1 131,5
Nettokostnad innan avskrivning  -878,2 -842,6 

Avskrivningar  -40,6 -40,3

Verksamhetens nettokostnader  -918,8 -882,9

Skatteintäkter Not 4 868,0 832,6
Generella statsbidrag och utjämning Not 5 56,7 54,7

Verksamhetens resultat  5,9 4,4

Finansiella intäkter Not 6 8,6 9,2
Finansiella kostnader Not 7 -7,4 -5,5

Resultat efter finansiella poster  7,1 8,1

Årets resultat  7,1 8,1  
  

Finansieringsanalys, mkr  2019 2018
Den löpande verksamheten    
Verksamhetens intäkter  270,4 288,9
Verksamhetens kostnader  -1 148,6 -1 131,5
Justering för gjorda avsättningar  9,7 6,1
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0,0 0,0
Justering för reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar  -3,2 -0,1
Verksamhetens nettokostnad  -871,7 -836,6
    
Skatteintäkter och intäkter av bidrag  924,7 887,3
Finansiella intäkter  8,6 9,2
Finansiella kostnader  -7,4 -5,5
Medel från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  54,2 54,4
    
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager  1,7 0,3
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar  19,6 -10,5
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  -21,3 7,1
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 5,4 13,7
Medel från förändringar i rörelsekapitalet  5,4 10,6
Medel från den löpande verksamheten  59,6 65,0
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella tillgångar Not 8 -72,9 -57,3
Försäljning av materiella tillgångar Not 10, 11 3,5 1,0
Medel från investeringsverksamheten  -69,4 -56,3
    
Finansieringsverksamheten    
Utlåning    
Minskning av långfristiga fordringar  0,0 0,0
Upplåning    
Nyupptagna lån  50,0 0,0
Amortering av låneskulder  0,0 -35,0
Medel från finansieringsverksamheten  50,0 -35,0
    
Förändring av likvida medel  40,2 -26,3
Likvida medel vid årets början  97,9 124,2
Likvida medel vid periodens slut  138,1 97,9

42



FI
N

AN
SI

EL
LA

 R
AP

PO
R

TE
R

Kommunens balansräkning 
Balansräkning mkr  2019 2018
   
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 837,0 796,9
Pågående ny-, till och ombyggnad  Not 9 72,0 83,4
Maskiner och inventarier Not 12 24,6 19,8
Finansiella anläggningstillgångar   
Värdepapper och andelar Not 13 19,3 19,3
Långfristiga fordringar Not 14 1,8 3,2
Summa anläggningstillgångar  954,7 922,6
   
Omsättningstillgångar   
Lager och förråd Not 15 11,8 13,5
Fordringar Not 16 88,7 108,3
Kassa och bank Not 17 138,1 97,9
Summa omsättningstillgångar  238,6 219,7
   
Summa tillgångar  1 193,3 1 142,3

Balansräkning mkr  2019 2018
 
Eget kapital, avsättningar och skulder   
   
Eget kapital Not 18  
Ingående eget kapital  404,0 395,9
Årets resultat  7,1 8,1
Utgående eget kapital  411,1 404,0
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner Not 19 98,8 88,3
Övriga avsättningar Not 20 14,5 15,3
Summa avsättningar  113,3 103,6
   
Skulder   
Långfristiga skulder Not 21 488,7 433,2
Kortfristiga skulder Not 22 180,2 201,5
Summa skulder  668,9 634,7
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 193,3 1 142,3 
 
Panter och ansvarsförbindelser   
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld Not 24 296,3 309,2
Borgensåtaganden Not 25 747,1 733,5 
    
Soliditet  34,5 % 35,4 %

43



44

FI
N

AN
SI

EL
LA

 R
AP

PO
R

TE
R

Resultat per bolag

Tjörns
kommun

Tjörns
Kommunala

Förvalt- 
nings AB

Tjörns
Hamnar AB

Tjörns
Bostads AB

Tjörns
Måltids ABResultaträkning, mkr

Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag Koncernbolag

Verksamhetens intäkter 270,4 0,0 41,0 134,0 31,7
Verksamhetens kostnader -1 148,6 -0,1 -29,4 -95,0 -32,2
Avskrivningar -40,6 0,0 -5,4 -21,1 -0,1
Verksamhetens nettokostnad -918,8 -0,1 6,2 17,9 -0,6
Skatteintäkter 924,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella intäkter 8,6 3,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader -7,4 -0,9 -0,8 -10,6 0,0
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt 7,1 2,0 5,4 7,3 -0,6
Bokslutsdispositioner 0,0 3,5 -1,3 0,0 0,0
Skatt på årets resultat 0,0 -0,5 -0,9 -10,1 0,0
Årets resultat 7,1 5,0 3,2 -2,8 -0,6

Balansräkning per bolag

Tjörns
kommun

Tjörns
Kommunala

Förvalt- 
nings AB

Tjörns
Hamnar AB

Tjörns
Bostads AB

Tjörns
Måltids ABBalansräkning, mkr

Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag Koncernbolag

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar     
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 837,0 0,0 78,8 669,8 0,0
Pågående ny-, till och ombyggnad 72,0  0,7 9,9
Maskiner och inventarier 24,6 0,0 34,1 4,7 0,2
Finansiella anläggningstillgångar     
Värdepapper och andelar 19,3 45,4 0,0 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 1,8 0,0 0,6 0,2 0,0
Summa anläggningstillgångar 954,7 45,4 114,2 684,6 0,2
Omsättningstillgångar     
Lager och förråd  11,8 0,0 0,0 0,3 0,0
Fordringar 88,7 6,5 8,8 3,6 6,5
Kassa och bank 138,1 4,2 0,3 9,3 0,6
Summa omsättningstillgångar 238,6 10,7 9,1 13,2 7,1
Summa tillgångar 1 193,3 56,1 123,3 697,8 7,3
Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital 411,1 18,6 16,8 61,5 2,5
Utgående eget kapital 411,1 18,6 16,8 61,5 2,5
Obeskattade reserver     
Obeskattade reserver 0,0 0,0 26,2 0,0 0,1
Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 26,2 0,0 0,1
Avsättningar     
Avsättningar  113,3 0,0 0,0 5,4 0,0
Summa avsättningar 113,3 0,0 0,0 5,4 0,0
Skulder     
Långfristiga skulder 488,7 37,0 54,7 610,0 0,0
Kortfristiga skulder 180,2 0,5 25,6 20,9 4,7
Summa skulder 668,9 37,5 80,3 630,9 4,7
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 1 193,3 56,1 123,3 697,8 7,3

44
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Driftredovisning och ekonomisk analys  
av nämndernas verksamhet
Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse
Kommunfullmäktige 385 -3 912 -3 527 -2 960 -567
Kommunstyrelsen 43 322 -133 646 -90 324 -86 878 -3 446
Samhällsbyggnadsnämnden 110 927 -142 714 -31 787 -26 975 -4 812
Kultur- och fritidsnämnden 5 466 -58 880 -53 414 -54 096 682
Barn- och utbildningsnämnden 46 133 -452 931 -406 798 -390 650 -16 148
Socialnämnden 103 853 -451 978 -348 125 -344 650 -3 475
Förvaltningsfastigheter 25 388 -20 126 5 262 2 200 3 062
Summa nämndverksamhet 335 474 -1 264 187 -928 713 -904 009 -24 704
     
Pensionsutbetalning 0 -23 063 -23 063 -21 000 -2 063
Fastighets-/tomtförsäljning 10 970 -2 451 8 519 0 8 519
Driftskonsekvenser investeringar 0 0 0 -3 491 3 491
Återbetalning av ränta Tjörns Bostads AB 0 8 029 8 029 5 000 3 029
Semesterlöneskuld 0 4 327 4 327 -1 500 5 827
Övriga poster 305 -713 -408 0 -408 
Summa verksamhet 346 749 -1 278 058 -931 309 -925 000 -6 309 

Finansiering 0 53 060 53 060 50 000 3 060 

Total nettokostnad kommunen 346 749 -1 224 998 -878 249 -875 000 -3 249 

Driftsredovisning
Drifts- och investeringsredovisning

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen inklusive nämnd redovisar 
för helåret en negativ avvikelse på totalt -3,4 
miljoner kronor mot budget. 

Kommunkansliets avdelningar står för en 
positiv avvikelse mot budget på +0,6 miljo-
ner kronor. Kommunledningskontoret har en 
positiv budgetavvikelse med +0,6 miljoner 
kronor beroende på vakanta tjänster. Integra-
tionsenheten har en negativ budgetavvikelse på 
-0,3 miljoner kronor för tomhyror med mera 
som inte ersätts av Migrationsverket. Övriga 
avdelningar har mindre budgetavvikelser.

Kommungemensamma verksamheter 
redovisar totalt en negativ budgetavvikelse på 
-4,0 miljoner kronor. Köp av räddningstjänst 
från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) redovisar en negativ budgetavvikelse 
på -4,8 miljoner kronor utifrån beslut att täcka 
upp underskott från 2018 samt Overhead-kost-
nader för 2019. Av försiktighetsskäl har även 
Tjörns resterande del av 2019 års underskott 
reserverats i bokslutet. Oförutsedda medel och 
projekt och utveckling redovisar en positiv 
budgetavvikelse på +0,7 miljoner kronor.

Driftsredovisningens avvikelse mot budget är -3,2 miljoner kronor.

Nämndernas verksamheter redovisar en budgetavvikelse på -24,7 miljoner kronor och centrala 
poster redovisar en budgetavvikelse på +21,5 miljoner kronor.

Nedan följer en kort beskrivning av nämndernas och de centrala posternas avvikelser mot budget.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive 
nämnden redovisar för helåret ett 
negativt resultat på totalt -4,8 miljo-
ner kronor mot budget. Den politiska 
verksamheten med nämnden redovisar 
ett underskott på -0,2 miljoner kronor 
mot budget. De skattefinansierade av-
delningarna redovisar en positiv bud-
getavvikelse på +1,3 miljoner kronor. 
Resultatpåverkan för avgiftsfinansierade 
verksamheter är -5,9 miljoner kronor.

Staben redovisar en positiv avvikelse 
på +2,6 miljoner kronor mot budget. 
Överskottet beror på delvis vakanta 
tjänster under 2019 samt togs beslut om 
att inte starta upp vissa tänkta projekt för 
att möta byggavdelningens underskott.

Miljöavdelningen redovisar ett bud-
getunderskott på -0,3 miljoner kronor. 
Underskottet beror på lägre intäkter mot 
budget inom främst enskilda avlopp och 
strandskydd. Planerad höjning av taxan 
inom miljöbalkens område kom inte till 
stånd under året vilket påverkat resulta-
tet negativt.

Byggavdelningen redovisar ett bud-
getunderskott på -2,1 miljoner kronor. 
Oplanerade personalomställningskost-
nader samt lägre bygglovsintäkter som 
en följd av en mindre ärendemängd har 
påverkat resultatet negativt.

Bostadsanpassningsåtgärder  
redovisar överskott mot budget på +0,9 

miljoner kronor. Färre ärenden och färre 
tyngre ärenden än budgeterat och prog-
nostiserat är orsaken till detta överskott.

Planenheten uppvisar ett resultat 
enligt budget. Fördröjd planprocess på 
grund av strandskyddsfrågan har lett 
till lägre intäkter dock har ett antal nya 
planer startats upp vilket täckt upp delar 
av detta. Planenhetens medarbetare var 
under första delen av året färre än bud-
geterat vilket medfört lägre kostnader.

Trafikenheten uppvisar ett positivt 
resultat på +0,2 miljoner kronor mot 
budget. Högre kostnader för färdtjäns-
ten än budgeterat bland annat på grund 
av högre nyttjandegrad samt kostnader 
från 2018 påverkar resultatet nega-
tivt, dock är övriga kostnader lägre än 
budgeterat och totalt sett blir avvikelsen 
-0,5 miljoner kronor. Detta underskott 
vägs upp av ett överskott inom snöröj-
ning och halkbekämpning som påverkar 
resultatet med +0,7 miljoner kronor.

Vatten- och avloppsverksamheten 
redovisar ett budgetunderskott på 
-7,2 miljoner kronor. Vi årets början 
prognostiserades ett underskott och en 
obalans mot dagens taxa på -4,5 mil-
joner kronor. Taxan har inte följt med 
de stora investeringar som genomförts 
under senare år. Under året har dessut-
om en kreditering av dagvattenavgifter 
för vägföreningar och släckavgifter till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstför-
bund (SBRF) på 1,6 miljoner kronor 

beslutats. Lägre anslutningsavgifter och 
brukningsavgifter än budgeterat har 
också påverkat resultatet negativt. Lägre 
brukningsavgifter har påverkats av 2018 
års bevattningsförbud.

Avfallsverksamheten redovisar ett 
överskott på +4,0 miljoner kronor mot 
budget varav 1,4 miljoner kronor regle-
ras mot tidigare underskott och påverkar  
därmed resultatet. Resterande överuttag 
redovisas som en skuld till avfallskollek-
tivet. Överskottet beror på lägre kost-
nader i entreprenaden, för insamling av 
hushållsavfall, genom ökad uppföljning 
och kontroll samt att en ny entreprenad 
som gått igång med nya priser under 
året. Även hanteringen på återvinnings-
centralen har bidragit med lägre kostna-
der genom att effektivisera transporter 
och antal containrar i lager.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden totalt in-
klusive nämnden redovisar ett positivt 
resultat på totalt +0,7 miljoner kronor 
mot budget. Den politiska verksamheten 
med nämnd redovisar ett resultat enligt 
budget.

De största avvikelserna är inom 
fritidsverksamheten, där föreningsstöd 
visar ett positivt resultat och ishallen ett 
negativt resultat mot budget. 

Den positiva avvikelsen inom fören-
ingsstödet beror främst på att ombyggna-
tionen av ishallen inte kommit igång un-
der året samt att en av Tjörns ridklubbar 

inte har fått klart med hur de kommer att 
lösa sitt behov av klubblokal.

Den negativa avvikelsen på ishallen 
beror på ett antal oförutsedda händel-
ser som inträffat under året, där bland 
annat reparationer behövts genomföras 
i anläggningen. Vidare gjorde årets be-
vattningsförbud i kommunen att verk-
samheten var tvungen att nyttja vatten 
från annan kommun. Ishallens negativa 
resultat påverkas även av lägre intäkter 
än budgeterat.

Mindre positiva och negativa avvikel-
ser redovisas inom övriga verksamheter. 

Barn- och  
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden inklu-
sive nämnden redovisar för helåret ett 
negativt resultat på totalt -16,1 miljo-
ner kronor mot budget. Den politiska 
verksamheten med nämnd redovisar ett 
resultat enligt budget.

Ledning förvaltning redovisar ett po-
sitivt resultat med +2,0 miljoner kronor 
mot budget. Den positiva avvikelsen 
beror till största delen på lägre personal-
kostnader och verksamhetskostnader än 
budgeterat. 

Ledning och administration  
redovisar ett negativt resultat -4,0 mil-
joner kronor mot budget, vilket beror 
på att skolskjutskostnaderna överskred 
budget med cirka -6,2 miljoner kronor. 
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Lägre personalkostnader reducerade 
underskottet med +1,7 miljoner kronor.

Ledning förskola och grundskola 
redovisar ett negativt resultat med 
-1,0 miljoner kronor mot budget. Den 
negativa avvikelsen förklaras i huvud-
sak av att kostnader för köpta utbild-
ningsplatser samt personalkostnader var 
högre än budgeterat. Positiva avvikelser 
finns inom verksamhetskostnader samt 
genom större intäkter inom bland annat 
barnomsorgen.

Välkomsten redovisar ett positivt 
resultat med +0,8 miljoner kronor mot 
budget. Avvikelsen beror på lägre  
personal- och hyreskostnader. 

Resurscentrum redovisar ett un-
derskott på -2,9 miljoner kronor mot 
budget. Högre personalkostnader än 
budgeterat samt korrigering av tidigare 
års statsbidrag är de främsta anledning-
arna till underskottet.

Grundskola redovisar ett negativt 
resultat på totalt -11,9 miljoner kronor 
mot budget. Underskottet beror nästan 
uteslutande på högre personalkostnader 
mot budget. Anpassning av genomförda 
personalminskningar under året kom-
mer i huvudsak få genomslag först år 
2020.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildning
redovisar ett överskott på totalt +0,8 
miljoner kronor mot budget. Samtliga 

verksamheter visar överskott, däribland 
Svenska för invandrare (SFI) med +0,2 
miljoner kronor.

Grundsärskola, gymnasiesärskola  
och särvux redovisar ett underskott 
med -0,3 miljoner kronor mot budget. 
Fler elever med fler köpta platser som 
följd är orsaken till underskottet.

Förskolor inklusive pedagogisk omsorg 
har ett överskott på +0,3 miljoner kronor 
mot budget. Verksamheten går med över-
skott trots kostnader för en ofinansierad 
avdelning på cirka 1,9 miljoner kronor. 
Förklaring till överskottet är bland annat 
att pedagogisk verksamhet inte behövt 
använda budgeterade medel för obekväm 
arbetstid, cirka +0,6 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämnden inklusive nämnden redo-
visar för helåret ett negativt resultat på 
totalt -3,5 miljoner kronor mot budget.

Den politiska verksamheten med 
nämnd redovisar ett underskott -0,1 mil-
joner kronor mot budget.

Individ- och familjeavdelningen 
(inklusive funktionshinder) redovisar ett 
underskott mot budget på totalt -13,4 
miljoner kronor. Främsta anledningen 
till budgetavvikelsen är en ökning av 
barn- och ungdomsanmälningar under 
året med fler placeringar som följd, -8,1 
miljoner kronor, fler vuxenplaceringar 
inom missbruk och skydd, -4,4 miljoner 
kronor, samt ökade kostnader för för-

sörjningsstöd (exklusive flykting), -1,9 
miljoner kronor. 

Flykting redovisar för året ett under-
skott på -1,6 miljoner kronor då Migra-
tionsverket inte har ersatt kostnader för 
placeringar som beräknat. 

Funktionshinder redovisar ett över-
skott mot budget på +0,8 miljoner kro-
nor. Den främsta orsaken till överskottet 
är återsökning av medel från Migra-
tionsverket avseende ett LSS-ärende.

Äldreomsorgen redovisar ett över-
skott på totalt +1,4 miljoner kronor mot 
budget. Överskottet förklaras av högre 
intäkter för omsorgs- och hyresintäkter 
än budgeterat, att inte alla platser på 
Norrgården har öppnats samt att särskil-
da boendena redovisar överskott utifrån 
lägre personalkostnader än budget. 

Hemtjänsten redovisar ett underskott 
utifrån högre antal biståndstimmar än 
budgeterat.

Kommunal hälso- och sjukvård  
redovisar totalt ett underskott på -1,0 
miljoner kronor mot budget, vilket 
förklaras av högre personalkostnader än 
budget för hemsjukvården under främst 
sommaren.

Förvaltningsledning gemensamt 
redovisar ett överskott på +9,6 miljo-
ner kronor mot budget då budgeterade 
kostnader för en del investeringar 
inte kommit under året eftersom vissa 
investeringar blivit framflyttade. Vissa 
planerade utvecklingsfrågor har också 

skjutits på framtiden för att balansera 
förvaltningens totala resultat.

Förvaltningsfastigheter
Fastighetsförvaltningen redovisar ett 
överskott mot budget på +3,1 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror till största 
delen på tidsförskjutningar av repara-
tion och underhåll samt i övrigt lägre 
fastighets- och lokalkostnader under 
året. Även lägre internränta har bidragit 
till det positiva resultatet.

Kommunövergripande  
poster 
Kommunövergripande poster som  
består av pensioner, reavinst för  
fastighets- och tomtförsäljningar,  
driftskonsekvenser av investeringar, 
återbetalning av ränta från Tjörns 
Bostads AB avseende räntenivå för de 
kommunala lokalerna, förändring av 
semesterlöneskulden samt finansierings-
posten.

Budgeterad nettokostnad för kom-
munövergripande poster uppgår till 
totalt +29,0 miljoner kronor. Budget-
avvikelsen är +21,4 miljoner kronor. 
Pensioner avviker -2,1 miljoner kronor 
mot budget och de prognoser som 
funnits som underlag till budgeten från 
Kommunernas pensionsanstalt (KPA). 

Reavinster vid tomtförsäljningar 
blev +8,5 miljoner kronor under året. 
Budgeterade driftskonsekvenser av 
investeringar avviker med +3,5 miljoner 
kronor mot budget på grund av tidsför-
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skjutningar av investeringsprojekt. Åter-
betalning av ränta från Tjörns Bostads 
AB blev +3,0 miljoner kronor högre än 
budgeterat. 
Semesterlöneskulden minskade under 
året med 4,3 miljoner kronor jämfört 
med en budgeterad ökning på 1,5 mil-
joner kronor, vilket innebär en positiv 
avvikelse mot budget på +5,8 miljoner 
kronor. 

Posten finansiering avser avskriv-
ningar och räntekostnader som lig-
ger i nämndernas verksamheter som 
kostnader. I driftsredovisningen under 
finansiering lyfts dessa av för att läggas 
tillbaka som en extern kostnad (avskriv-
ning, ränta) i kommunens resultaträk-
ning. Med en budget på +50,0 miljoner 
kronor och ett utfall på +53,1 miljoner 
kronor innebär det en positiv budgetav-
vikelse på +3,1 miljoner kronor. 

Segeltävlingen Midsummer Match 
Cup arrangerades i Skärhamn 
sommaren 2019. 
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Investeringsredovisning
Pågående investeringar
Pågående investeringar uppgår till 72,0 miljoner 
kronor vid årsskiftet. Pågående investeringar är 
fördelat på
• vatten och avlopp 50,1 miljoner kronor
• avfall 0,8 miljoner kronor
• gata och natur 7,4 miljoner kronor
• socialförvaltningen 2,2 miljoner kronor
• kultur- och fritidsförvaltningen 5,6 miljoner 

kronor
• kommunstyrelsen 5,9 miljoner kronor.

Självfinansieringsgrad av investeringar
Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del 
av årets investeringar på 72,9 miljoner kronor 
som finansierats med egna medel från resulta-
träkningen som är 47,7 miljoner kronor (resultat 
på 7,1 miljoner kronor plus avskrivningar på 
40,6 miljoner kronor). Självfinansieringsgraden 
2019 blev 66 procent mot 84 procent 2018.

Exploatering
Under 2019 har kommunen sålt tre villatom-
ter – två på Nordviksberg, Skärhamn och en på 
Dyrön. Ett bostadsarrende på Klädesholmen 
såldes till sin arrendator. Tjörn Bostads AB 

Kommunens investeringar budgeterades till
138,5 miljoner kronor och utförda investeringar
blev 72,9 miljoner kronor.

Utförda skattefinansierade investeringar
Skattefinansierade investeringar är utförda med 
23,8 miljoner kronor jämfört med en budget på 
60,5 miljoner kronor. Utförda investeringar är 
bland annat motionsspår i Rönnäng, motorbyte 
på färjan Hakefjord, brygga/kaj i Södra ham-
nen i Skärhamn, IT-utrustning, inventarier till 
barn- och utbildningsförvaltningen, gång- och 
cykelvägar, gatuinvesteringar, ny busshållplats i 
Vallhamn samt bryggor till kommunens bad-
platser.

Utförda avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och 
avlopp samt avfall) är utförda med 49,1 miljo-
ner kronor mot budgeterat 78,0 miljoner kronor. 
Utförda investeringar under året är bland annat 
i åtgärder i och vid Ängholmens avloppsre-
ningsverk, råvattenledning vid Häle–Bö tjärn, 
ledningsförnyelse vid Vassdalen, ledningsrätter 
och ledningsarbeten.
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köpte två flerbostadshusfastigheter och två 
områden för verksamheter såldes också. Därtill 
fastighetsreglerades många områden till andra 
fastigheter, främst på Klädesholmen, som ett 
resultat av genomförandet av detaljplanen för 
Klädesholmen Östra.

Flera planer för exploatering av verksam-
hetsmark påbörjades i slutet av 2019 och 
förutspås ge resultat tidigast 2021.
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Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 2,0 1,8 +0,2 2,0 1,8 +0,2

 Sociala 1,4 0,1 +1,3 1,4 0,1 +1,3

 Kultur och fritid 2,2 2,2 0 0 1,0 -1,0

 Samhällsbyggnad 75,9 66,8 +9,1 21,9 28,9 -7,0

 Kommunstyrelsen 6,8 5,4 +1,4 6,8 5,1 +1,7

 Summa färdigställda projekt 88,3 76,3 +12,0 32,1 36,9 -4,8

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0

 Sociala 7,8 2,2 +5,6 5,6 1,8 +3,8

 Kultur och fritid 10,1 5,6 +4,5 5,9 4,4 +1,5

 Samhällsbyggnad 296,4 58,3 +238,1 54,7 24,2 +30,5

 Kommunstyrelsen 10,2 5,9 +4,3 7,7 5,6 +2,1

 Summa pågående projekt 324,5 72,0 +252,5 73,9 36,0 +37,9

 Summa investeringsprojekt 412,8 148,3 +264,5 106,0 72,9 +33,1

D
R

IF
T-

 O
CH

 IN
VE

ST
ER

IN
G

SR
ED

O
VI

SN
IN

G

Investeringsredovisning kommunen, mkr

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa färdigställda projekt 0 0 0 0 0 0

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 65,0 0,8 +64,2 2,0 0,8 +1,2

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa pågående projekt 65,0 0,8 +64,2 2,0 0,8 +1,2

 Summa investeringsprojekt 65,0 0,8 +64,2 2,0 0,8 +1,2

Investeringsredovisning kommunala bolag, mkr
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vilket 
bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att de ekonomiska 
tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunen och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de  
belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

• Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovis-
ningssed. 

Resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas 
poster som sällan förekommer och har 
väsentligt belopp. Kommunen redovisar 
dessutom alltid resultat vid försäljning 
av avläggningstillgångar och fastighets-

försäljning vid markexploatering som 
jämförelsestörande poster. 

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

VA-anläggningsavgifter
Fram till och med 2006 redovisades 
anläggningsavgifterna i sin helhet som 
en intäkt i resultaträkningen det år de 
kommit in till kommunen. Tjörns kom-
mun bytte 2007 redovisningsprincip för 
redovisning av VA-anläggningsavgifter. 
Intäkten periodiseras över investeringar-
nas livslängd på 50 år.

Lånekostnader
Tjörn tillämpar huvudmetoden för låne-
kostnader, det vill säga de belastar resul-
tatet för den period de hänför sig till.
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Redovisningsprinciper
Not 1

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

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas 
enligt blandmodellen, vilket innebär att 
pensioner intjänade före 1998 inte tas 
upp som en avsättning, utan redovisas 
som en ansvarsförbindelse. I ansvars-
förbindelsen tas även upp beräknad sär-
skild löneskatt. Utbetalningar avseende 
pension intjänad före 1998 redovisas 
som kostnader i resultaträkningen. Ett 
avsteg från blandmodellen gjordes 2006 
då kommunen gjorde en engångsavsätt-
ning på 5 miljoner kronor för att avse 
framtida utbetalningar av ansvarsförbin-
delsen. Pensionsförmåner intjänade från 
och med 1998 redovisas som en kostnad 
i resultaträkningen och en kortfristig 
skuld eller avsättning i balansräkningen. 
Under avsättningar för pensioner i ba-

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har tagits upp 
till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. För att en 
anskaffning ska klassificeras som en 
anläggningstillgång ska nyttjandepe-
rioden överstiga 3 år och inte vara av 
ringa värde. Tjörns kommun tillämpar 
en beloppsgräns på ett halvt prisbasbe-
lopp. Avskrivning sker löpande så snart 
investeringen är klar. Tjörns kommun 
har i ett investeringsprojekt startat med 
komponentavskrivning. Linjär avskriv-
ning tillämpas. Från och med 2010 har 
redovisningen av investeringsbidrag 
ändrats från att tidigare ha minskat 
anskaffningsvärdet på investeringen till 
att tas upp som en förutbetald intäkt och 
periodiseras över anläggningens nyttjan-
deperiod. De vanligaste investeringarnas 
avskrivningstider är: vatten- och av-
loppsledningar 50 år, förvaltningsbygg-
nader 33 år, fritidsanläggningar 20 år, 
maskiner och brandfordon 10 år, inventa-
rier 5 år samt datorer 3 år.

Noter
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lansräkningen redovisas pensioner som 
inte avser den avgiftsbestämda delen. 
Avtalspensioner till förtroendevalda är 
under utbetalning. 

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

De sammanställda räkenskaperna 
utgörs av kommunens och dotterföre-
tagens balans- och resultaträkningar i 
sammandrag. Den är upprättad enligt 
förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden 
menas att kommunens bokförda värden 
på aktier i dotterbolagen har eliminerats 
mot dotterbolagens egna kapital vid 
förvärvstillfället. Proportionell konso-
lidering innebär att om företagen inte 
är helägda tas endast ägda andelar av 
räkenskapsposterna in i koncernredovis-
ningen. Interna inköp och försäljningar 
samt mellanhavanden har eliminerats. 
Tjörns andel i det gemensamt ägda 
bolaget Soltak AB är 25 procent. 
Bolagets verksamhet bedöms som inte 
väsentlig i förhållande till kommunens 
kostnader, resultat och ställning och 
ingår inte i den sammanställda redo-
visningen. Kommunens bolag har från 
och med 2014 tillämpat BFNAR 2012:1 
(K3). Den största skillnaden i och med 
övergången är att avskrivningsplaner i 
Tjörns Bostads AB har omprövats vid 
fördelning av fastigheter på komponen-

ter. Kommunen har ännu inte övergått 
till komponentredovisning men det har 
inte skett någon justering i de samman-
ställda räkenskaperna för dessa olika 
tillämpningar. 



  2019 2018
2. Verksamhetens intäkter 
 Vatten- och renhållningsavgifter 81 319 84 239
 Anläggningsavgifter vatten och avlopp 4 761 5 383
 Äldreomsorgsavgifter 13 326 12 451
 Barnomsorgsavgifter 13 686 12 915
 Bygglovsavgifter  3 980 5 078
 Hyror och arrenden 31 262 31 094
 Statsbidrag  82 332 96 561
 Interkommunala ersättningar 3 651 4 282
 Försäljning av verksamhet 3 432 3 696
 Reavinst vid fastighetsförsäljning och
 exploatering före avdrag av omkostnader 7 766 11 211
 Övriga intäkter 24 889 22 006
 Summa 270 403 288 916
 
 Varav jämförelsestörande poster:  
 Reavinster vid fastighetsförsäljning 3 205 78
 Reavinster vid inventarieförsäljning 0 0
 Resultat från exploateringsverksamhet 5 314 7 741
   
3. Verksamhetens kostnader  
 Lönekostnader inklusive sociala avgifter 578 169 585 535
 Pensionsavsättning 7 944 4 534
 Årets nyintjänade pensioner 31 688 25 789
 Pensionsutbetalningar 20 269 18 825
 Lokal- och fastighetskostnader 107 994 105 460
 Bidrag 27 053 29 608
 Köpta tjänster  275 296 264 927
 Övriga kostnader 100 236 96 862
 Summa 1 148 649 1 131 540
  
 Varav jämförelsestörande poster: 0 0
  
4. Skatteintäkter  
 Preliminär kommunalskatt  874 428 835 872
 Slutavräkning föregående år 366 -2 286
 Prognos slutavräkning innevarande år -6 833 -961
 Summa 867 961 832 625
  
5. Generella statsbidrag och utjämning  
 Inkomstutjämningsbidrag 36 470 40 191
 Kostnadsutjämningsavgift -39 680 -40 222
 Regleringsbidrag 11 159 2 479
 Utjämningsavgift LSS -2 001 -612
 Fastighetsavgift 43 916 42 003

  2019 2018

 Generella bidrag från staten 6 851 10 894
 Därav andel av välfärdsmiljarder,  
	 flyktingvariabel	 6	163	 7	269
 Därav tillfälligt stöd med anledning av  
	 flyktingsituationen	 688	 0
 Därav	Byggbonus	 0	 2	276
 Summa 56 715 54 733
  
6. Finansiella intäkter  
 Aktieutdelning från
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000
 Borgensavgifter 1 355 1 337
 Ränteintäkter externt -90 -509
 Övriga finansiella intäkter 2 339 3 351
 Summa 8 604 9 179
  
7. Finansiella kostnader  
 Räntekostnader på lån 4 549 3 436
 Ränteuppräkning på pensionsskuld 2 555 1 895
 Övriga finansiella kostnader 282 190
 Summa 7 386 5 521

8. Bruttoinvesteringar 
 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 58 839 46 646
 Maskiner och inventarier 14 060 10 630
 Summa 72 899 57 276 
   
9. Pågående arbete
 Ingående anskaffningsvärde 83 373 194 965
 Årets investeringar 72 899 57 276
 Omklassificering 1 346 108
 Årets aktivering/kostnadsföring/försäljning -85 629 -168 976
 Utgående ackumulerade  
 anskaffningsvärden 71 989 83 373

 Pågående projekt har egen not fr o m 2019, har tidigare  
 ingått i not 11 och 12. Siffrorna för not 11 samt 12 har  
 räknats om och korrigerats för jämförelseåret 2018.

10. Försäljning av anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar
 Försäljningspris 3 340 78
 Mark, bokfört värde -135 0
 Inventarier, bokfört värde 0 0
 Realisationsvinst
 före försäljningsomkostnader 3 205 78
 Omkostnader vid försäljning 0 0
 Realisationsvinst 3 205 78
 

  2019 2018
11.  Mark, byggnader och tekniska  
 anläggningar  
 Mark 
 Ingående anskaffningsvärde 28 871 28 871
 Omklassificering anläggningstillgång  0
 Årets inköp  799 0
 Omklassificering från omsättningstillgång 
 Årets försäljningar /utrangeringar -135 0
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 29 535 28 871
  
 Ingående avskrivningar 0 0
 Justering för avskrivning på
 utrangerade/sålda anläggningar 0 0
 Årets avskrivningar 0 0
 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0
 Utgående bokfört värde 29 535 28 871

 Fastigheter och tekniska anläggningar 
 Ingående anskaffningsvärde 1 028 688 868 896
 Omklassificering anläggningstillgång 0 0
 Årets inköp  70 020 159 791
 Årets försäljningar /utrangeringar 
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 1 098 709 1 028 688

 Ingående avskrivningar -260 652 -230 398
 Justering för avskrivning på
 utrangerade/sålda anläggningar  0
 Årets avskrivningar -30 655 -30 254
 Utgående ackumulerade avskrivningar -291 307 -260 652

 Utgående bokfört värde 807 402 768 036

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark,  
 byggnader och  tekniska anläggningar uppgår till 34,4 år.

Noter, tkr

12. Maskiner och inventarier 
 Ingående anskaffningsvärde 92 525 83 472
 Omklassificering anläggningstillgång  0 
 Årets inköp  14 808 9 053
 Nedskrivningar  0
 Årets försäljningar / utrangeringar  0
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 107 333 92 525

 Ingående avskrivningar -72 737 -62 696
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  2019 2018
 Justering för avskrivning på
 utrangerade / sålda inventarier  0
 Årets avskrivningar -9 921 -10 041

 Utgående ackumulerade avskrivningar -82 658 -72 737

 Utgående bokfört värde 24 675 19 788

 Färjor och fordon 211 285
 Inventarier 22 821 17 860
 Konst 1 643 1 643
 Summa 24 675 19 788

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för  
 maskiner och inventarier uppgår till 6,3 år. 

13. Värdepapper och andelar
 Aktier:
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000
 Renova AB 2 173 2 173
 Soltak AB 978 978
 Inera AB 42 42
 Andelar:
 Kommuninvest ekonomisk förening 8 294 8 294
 Klädesholmens Affärsfastighet
 Ekonomiska Förening 60 60
 Grundfondskapital: 
 Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 500 500
	 Förlagsbevis:
 Förlagslån Kommuninvest 2 188 2 188
 Summa 19 235 19 235 
 
  Tjörns kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
 förening uppgick per 2019-12-31 till 13 783 500 kronor.

14. Långfristiga fordringar   
 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 1 852 3 232
 Summa 1 852 3 232

15. Lager och förråd
 Ingående exploateringsmark 13 540 13 819
 Omföring från anläggningstillgång
 till exploateringsmark  0
 Omföring till anläggningstillgång   0
 Exploateringskostnader under året 747 3 168
 Omklassificering till VA-projekt  0
 Försäljning av mark -2 452 -3 447
 Summa exploateringsmark 11 835 13 540

  2019 2018
16. Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar 21 769 17 914
 Skatteintäkter 37 244 33 888
 Mervärdesskatt 1 850 7 414
 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 27 496 48 916
 Övriga fordringar 346 147
 Summa 88 705 108 279

17. Kassa och bank   
 Kassa 1 1
 Handkassor 16 27
 Plusgiro 815 -68
 Bank 137 228 97 992
 Summa 138 060 97 952

18. Eget kapital
 Ingående eget kapital enligt
 fastställd balansräkning 403 957 395 860
 Årets resultat 7 073 8 097
 Summa eget kapital/Utgående balans 411 030 403 957
 Varav eget kapital i VA-verksamheten,
 (negativt) -15 477 -10 654

 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412)  
 om allmänna vattentjänster. Särredovisningarna finns  
 tillgängliga hos Tjörns kommun, tfn 0304-60 10 00.

19. Avsättningar till pensioner/Pensioner, kommun  
 Avsättningar för pensioner
 Ingående avsättning 88 277 82 197
 Pensionsutbetalningar -2 333 -1 954
 Nyintjänad pension 8 759 7 116
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 056 1 525
 Sänkning av diskonteringsränta 0 0
 Förändring av löneskatt 2 049 907
 Övrigt -33 -1 514
 Utgående avsättning 98 775 88 277
  
 varav:   
 Ålderspension med mera 75 469 67 018
 Löneskatt 18 308 16 259
 Extra pensionsavsättning
 (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000
 Summa avsättning 98 775 88 277

 Antal visstidsförordnanden
 Politiker 4 4
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  2019 2018
 Ansvarsförbindelse för pensioner 
 Ingående ansvarsförbindelse 309 172 319 763
 Pensionsutbetalningar -13 916 -12 732
 Aktualisering 0 0
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 7 909 5 748
 Visstidspension för förtroendevalda -440 145
 Sänkning av diskonteringsränta 
 Bromsen 
 Förändring av löneskatt -2 508 -2 068
 Övrigt -3 893 -1 684
 Utgående ansvarsförbindelse 296 324 309 172

 varav:
 Pensionsförmåner intjänade före 1998 238 151 248 050
 Visstidspension till förtroendevalda 320 760
 Särskild löneskatt 57 853 60 361
 Summa ansvarsförbindelse 296 324 309 171
 Senast avlästa aktualiseringsgrad: 94 % 94 %

 Då kommunkoncernens bolag inte har varken  
 avsättningar eller ansvarsförbindelser redovisas bara  
 kommunens uppgifter ovan.
 
20. Övriga avsättningar
 Avsatt för återställande av deponi
 Redovisat värde vid årets början 14 200 14 200
 Nya avsättningar under perioden 0 0
 Ianspråktagna avsättningar under perioden  -756 0
 Indexuppräkning 0 0
 Utgående avsättning 13 444 14 200

	 Avsatt	för	bidrag	till	infrastruktur*
 Redovisat värde vid årets början 1 117 1 117
 Nya avsättningar under perioden 0 0
 Ianspråktagna belopp under perioden 0 0
 Utgående avsättning 1 117 *1 117 
 

 Totala övriga avsättningar  14 561 15 317
 
 *2014 gjordes en avsättning på 1 117 tkr för medfinansiering
   av utbyggnad av E20.
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 21. Långfristiga skulder 
 Kommunens långfristiga skulder består av lån till bankinstitut,  
 anslutningsavgifter till VA-kollektivet samt förutbetalda investerings- 
 bidrag. Kommunen använder ränteswapar som säkringsinstrument för  
 att säkra ränterisk. Nedan görs en beskrivning av vilka säkrings- 
 relationer avseende ränteswapar som fanns utstående på balansdagen.  
 Swapkontrakt har inte förtidsinlösts eller förlängts.   
   
  2019 2018

 Skulder till banker och kreditinstitut 315 000 265 000
 Förutbetalda VA-anslutningsavgifter 167 211 162 869
 Förutbetalda investeringsbidrag 6 507 5 385
 Summa 488 718 433 254

 Utestående ränteswapsavtal  145 000 145 000
 Avtalens marknadsvärde per bokslutsdag  -5 403 -9 347
 Genomsnittliga räntebindningstiden
 per balansdag inklusive derivat, år 1,93 1,41
 Genomsnittliga räntebindningstiden 
 per balansdag exklusive derivat, år 1,34 0,15
 Genomsnittsränta per balansdagen
 inklusive ränteswapsavtal 1,60 % 1,69 %
 Genomsnittsränta per balansdagen
 exklusive ränteswapsavtal 0,19 % -0,03 %
 Räntekostnad för lån 525 -100
 Räntekostnad för ränteswapar 4 110 5 079
 
 Kommunens riskhantering styrs av beslutade riktlinjer till finanspolicyn. 
 Kapitalanskaffningen är reglerad att en lånegivare bör inte representera  
 mer än 60 % av total skuldvolym, undantag för Kommuninvest. 
 Två motparter bör eftersträvas. Storlek på lånelimit, upplåningsformer,  
 kapitalbindning, förfallostruktur och refinansieringsrisk regleras inte. 
 
 Ränterisken är reglerad med att motpart bör vara två, av tillåtna  
 instru ment används ränteswapar, förfallostruktur och värdeförändring 
 regleras inte, den genomsnittliga räntebindningstiden får inte  
 understiga 1 år och inte överstiga 10 år.

 Upplåningsbehovet påverkas av förlängning av befintliga krediter, 
 nyupplåning, kommande investeringar.

  2019 2018
22. Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder 71 599 87 850
 Personalens källskatter 8 842 9 534
 Upplupna löner 7 949 8 021
 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid  32 569 36 896
 Pensionsskuld avgiftsbestämd del 19 946 20 043
 Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del 5 040 5 035
 Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner  4 754 4 432
 Betald preliminär skatt -10 256 -10 256
 Upplupna räntor 344 212
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 580 38 431
 Övriga skulder  1 835 1 303
 Summa 180 204 201 501

23. Kostnad för räkenskapsrevision 
 Total kostnad för räkenskapsrevision 1 086 1 026 
 varav kostnad för de sakkunnigas  
 granskning av räkenskaperna: 102 187

 Kostnaderna för räkenskapsrevision avser  
 kostnader för granskning av bokföring,  
 delårsrapport samt årsredovisning för  
 räkenskapsåret 2019.
 
24. Ansvarsförbindelse, pensionsskuld
 Pensioner 238 471 248 810
 Särskild löneskatt 57 853 60 361
 Summa 296 324 309 171
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Tjörns kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner och 12 landsting/
län/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i  Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital 
i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tjörns kommuns 
ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 
31 december 2019 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala för-
pliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till  
460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1 099 257 783 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 100 899 268 kronor.  
 

  2019 2018
25. Borgensåtaganden
 Tjörns Bostads AB 610 000 600 000
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 000 37 000
 Tjörns Hamnar AB 25 000 25 000
 Soltak AB 10 737 10 737
 Bostadsrättsföreningar 47 589 49 354
 Stiftelser och föreningar 16 154 10 802
 Renova 616 606
 Summa 747 096 733 499
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Lånevolym, räntebindningstid 
och kapitalbindningstid
Lånevolymen för kommunen, inklusive 
de kommunala bolagen, är 987 miljoner 
kronor. Tjörns kommun samt Tjörns 
kommunala förvaltnings AB har under 
året ökat sina lån med 50 respektive 10 
miljoner kronor. 

Totala räntekostnader är 18,3 miljoner 
kronor, jämfört med 17,9 miljoner kronor 
år 2018.

Kommunkoncernen har 18 ränteswapar 
på totalt 485 miljoner kronor. Marknads-
värdet på ränteswapar är -16,6 miljoner 
kronor. Marknadsvärdet bör jämföras 
med vad ett fasträntelån med motsvaran-
de löptid kostat vid samma period som 

  

Lånevolym, mkr 2019 2018 2017

Tjörns kommun 315 265 300

Tjörns Bostads AB 610 600 600

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 37 42

Tjörns Hamnar AB 25 25 25

Summa 987 927 967

Ränta och löptider 2019 2018 2017

Genomsnittsränta på balansdagen 1,76 % 1,76 % 2,04 %

Räntebindning inklusive swapar 1,32 år 1,33 år 1,78 år

Räntebindning exklusive swapar 0,74 år 0,16 år 0,11 år

Kapitalbindning 1,73 år 2,07 år 0,86 år

Total låneskuld 987 mkr 927 mkr 967 mkr

Antal ränteswapar 18 st 18 st 22 st

Belopp ränteswapar 485 mkr 485 mkr 585 mkr

Kommunala bolag
Bolagskoncernen startade den 31 de-
cember 2008, med moderbolaget Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB och dess 
dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns 
Hamnar AB, Tjörns Måltids AB och 
Tjörns Miljö AB. Verksamheten i Tjörns 
Miljö AB upphörde år 2014 och ingår 
i kommunens verksamhet. Bolaget är 
sammanslaget med Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB. Under 2016 förvärvade 
Orust 9 procent av Tjörns Måltids AB.

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

Årets resultat
Kommunkoncernen, tillsammans med 
kommunen, redovisar ett resultat på  
+2,1 miljoner kronor jämfört med  
+10,9 miljoner kronor 2018.
Tjörns Hamnar AB redovisar ett resultat 
på +5,4 miljoner kronor innan boksluts-

disposition och skatt. Tjörns Bostads AB 
har ett resultat på +7,3 miljoner kronor 
innan skatt. Tjörns Måltids AB har ett 
resultat, före bokslutsdispositioner och 
skatt, på -0,6 miljoner kronor. Tjörns 
Hamnar AB ger koncernbidrag till 
Tjörns Kommunala Förvaltning AB med 
3,5 miljoner kronor för att täcka moder-
bolagets kostnader. Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB har bokat upp 3,0 mil-
joner kronor i förväntad utdelning från 
Tjörns Hamnar. Utdelningar och kon-
cernbidrag tas bort i den sammanställda 
räkenskapen.

Förändring av intäkter 
och kostnader
Verksamhetens intäkter är 335,2 miljo-
ner kronor mot 349,1 miljoner kronor år 
2018. Intäkterna har minskat med 13,9 
miljoner kronor (4 procent). 

Verksamhetens kostnader är 1 162,2 
miljoner kronor jämfört med 1 143,9 
miljoner kronor år 2018. Kostnaderna 
har ökat med 18,3 miljoner kronor (1,6 
procent). 

Förändring av intäkter och kostnader, 
inklusive avskrivningar, resulterar i en 
högre nettokostnad med 35,8 miljoner 
kronor (4 procent).

ränteswaparna upptogs. Undervärde är 
den kostnad som skulle uppstå om avtalet 
hade avslutats i förtid. Om fasträntelån
avslutas i förtid ges ränteskillnadsersätt-
ning.

Villkorade aktieägartillskott
Aktieägaren har lämnat villkorade aktie-
ägartillskott med 62,024 miljoner kronor, 
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
med 5,8 miljoner kronor där ursprungs-
beloppet var 4,9 miljoner kronor samt 0,9 
miljoner kronor tillkommit vid samman-
slagning med Tjörns Miljö AB, Tjörns 
Bostads AB med 55,324 miljoner kronor 
och Tjörns Måltids AB med 0,9 miljoner 
kronor.
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Ekonomiska nyckeltal för sju år, sammanställda räkenskaper
       
Resultat, mkr 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

       
Årets resultat 2,1 10,9 29,8 14,9 9,9 28,3 35,0
Årets resultat/eget kapital 0,4 % 2,3 % 6,6 % 3,5 % 2,4 % 7,0 % 9,3 %
       
Verksamhetens intäkter 335,2 349,1 376,3 377,9 289,0 271,5 306,8
Verksamhetens kostnader -1 162,2 -1 143,9 -1 123,8 -1 082,5 -955,0 -900,4 -891,9
Avskrivningar -68,4 -64,8 -59,8 -58,3 -54,1 -46,6 -45,1
Årets nettokostnad inklusive avskrivning -895,4 -859,6 -807,4 -762,9 -720,1 -675,5 -630,2
Förändrade intäkter och kostnad inklusive avskrivning 4,2 % 6,5 % 5,8 % 5,9 % 6,6 % 7,2 % 1,3 %
       
Balans, mkr       
Balansomslutning 1 997,8 1 931,7 1 927,7 1 778,3 1 693,6 1 598,4 1 476,5
Investeringar 106,5 107,6 170,4 145,0 115,6 179,3 126,6
       
Lånevolym 987,0 927,0 967,0 900,0 830,0 775,0 725,0
Räntekostnad inklusive räntebidrag 18,3 17,9 22,0 20,2 20,8 23,6 29,9
Genomsnittsränta 1,9 % 1,9 % 2,3 % 2,2 % 2,5 % 3,0 % 4,1 %
       
Omsättningstillgång + finansiell anläggnings- 
tillgång (exklusive aktier & andelar) 258,30 227,60 266,80 212,20 218,30 183,40 193,70
Kort- och långfristiga skulder 1 402,30 1 350,10 1 362,20 1 250,40 1 190,90 1 111,00 1 026,00
Finansiella nettotillgångar -1 144,00 -1 122,50 -1 095,40 -1 038,20 -972,60 -927,60 -832,30
       
Soliditet 23,6 % 24,3 % 23,6 % 23,9 % 24,2 % 25,2 % 25,4 %
Kassalikviditet 115,0 % 95,6 % 111,8 % 102,5 % 92,1 % 87,6 % 107,0 %
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Sammanställa räkenskaper,
resultaträkning
och finansieringsanalys

Finansieringsanalys, mkr  2019 2018
Den löpande verksamheten    
Verksamhetens intäkter  335,2 349,1
Verksamhetens kostnader  -1 162,2 -1 143,9
Justering för gjorda avsättningar  9,7 6,1
Justering för gjorda utrangeringar  1,6 0,0
Justering för reavinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar  -3,4 -0,9

Verksamhetens nettokostnad  -819,1 -789,6
Skatteintäkter och intäkter av bidrag  924,7 887,3
Finansiella intäkter  2,2 2,9
Finansiella kostnader  -18,3 -17,9
Betald inkomstskatt   0,0

Medel från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  89,5 82,7
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager  1,8 0,4
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar  10,9 3,1
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  -22,1 -4,0
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga  rörelseskulder 5,4 13,7
Medel från förändringar i rörelsekapitalet  -4,0 13,2
Medel från den löpande verksamheten  85,5 95,9
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella tillgångar  -106,5 -107,6
Försäljning av materiella tillgångar  7,0 1,8
Försäljning av finansiella tillgångar  0,0 0,0
Nedskrivning av materiella tillgångar  0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten  -99,5 -105,8
Finansieringsverksamheten    
Förändring av långfristiga fordringar  0,0 0,0
Upptagna lån  60,0 14,1
Amortering av låneskuld  -3,0 -40,0
Medel från finansieringsverksamheten  57,0 -25,9
    
Årets kassaflöde/Förändring av likvida medel  43,0 -35,8
   
Likvida medel vid årets början  109,4 145,2
Likvida medel vid periodens slut  152,4 109,4
Årets kassaflöde  43,0 -35,8

Resultaträkning, mkr  2019 2018
Verksamhetens intäkter Not 1 335,2 349,1
– varav jämförelsestörande poster  8,5 7,8
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 162,2 -1 143,9
– varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0
Avskrivningar  -68,4 -64,8
Verksamhetens nettokostnader  -895,4 -859,6
Skatteintäkter  924,7 887,3
Verksamhetens resultat  29,3 27,7
Finansiella intäkter  2,2 2,9
Finansiella kostnader  -18,3 -17,9
Resultat för finansiella kostnader  13,2 12,7

Aktuell skatt för året  -9,0 -1,8
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver  -2,1 0,0
Minoritetsandelar i årets resultat  0,0 0,0
Årets resultat  2,1 10,9
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Sammanställda 
räkenskaper, 
balansräkning

Mkr  2019 2018

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 579,1 1 528,4
Pågående ny-, till och ombyggnad  82,6 103,0
Maskiner och inventarier  63,5 57,8
Finansiella anläggningstillgångar   
Värdepapper och andelar  14,3 14,3
Långfristiga fordringar  2,6 3,4
Uppskjutna skattefordringar   
Summa anläggningstillgångar  1 742,1 1 706,9

Omsättningstillgångar   
Lager och förråd   12,1 13,9
Fordringar  91,1 101,5
Kassa och bank  152,4 109,4
Summa omsättningstillgångar  255,7 224,8

Summa tillgångar  1 997,8 1 931,7
  
Eget kapital, avsättningar och skulder   
Eget kapital   
Ingående eget kapital  468,7 457,8
Årets resultat  2,1 10,9
Summa eget kapital  470,8 468,7

Minoritetsintresse   
Minoritetsintressen  0,2 0,3
Summa minoritetsintresse  0,2 0,3

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner  98,8 88,3
Övriga avsättningar   25,6 24,3
Summa avsättningar  124,4 112,6

Skulder   
Långfristiga skulder  1 190,6 1 127,9
Kortfristiga skulder  211,8 222,2
Summa skulder  1 402,4 1 350,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 997,8 1 931,7
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Noter,
sammanställda räkenskaper
Verksamhetens intäkter 2019 2018
Vatten- och renhållningsavgifter 82,2 84,7
Äldreomsorgsavgifter 13,3 12,5
Barnomsorgsavgifter 13,7 12,9
Hyror och arrenden 83,2 79,5
Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 82,4 96,6
Interkommunala ersättningar 3,7 4,3
Försäljning av verksamhet 19,3 18,8
Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering 
före avdrag av omkostnader 7,8 11,2
Övriga intäkter 29,6 28,6
Summa 335,2 349,1
  
Varav jämförelsestörande poster:  
Reavinster vid fastighetsförsäljning 3,2 0,1
Resultat från exploateringsverksamhet 5,3 7,7
Återbetalning från AFA-försäkringar 0,0 0,0
  
Verksamhetens kostnader 2019 2018
Råvaror 7,4 7,1
Personalkostnader 689,5 687,3
Hyror och fastighetskostnader 36,6 32,7
Bidrag 27,1 29,6
Köpta tjänster och transporter 281,4 271,8
Material  5,6 4,9
Övriga kostnader 114,7 110,5
Summa 1 162,2 1 143,9

Varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0

1
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Kommunrevisionen 2019

Revisionsberättelse för år 2019
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Kommunrevisionen 2019

Till revisionsberättelsen hör bilagan: Redogörelse för revisionen år 2019
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