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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-01-16 Dnr 2022/8-101 

Kommunstyrelsen 

Carina Eliasson Kommunfullmäktige 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

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

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige som ska utses vid valet 2022  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41. 

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.  

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bestämma 
hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas 
till ett udda antal och minst 
21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare eller därunder 
31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade (och i regioner med 
140 000 röstberättigade) 
41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.  
 
Tjörn kommun hade 12 922 röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Beslutet om antalet ledamöter ska vara Valmyndigheten tillhanda senast 2022-
02-28. 

Tidigare beslut 
Valnämndens beslut 2022-01-12, § 3 

Beslutet skickas till 
Valmyndigheten 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-12 

Valnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 

Antal ledamöter och ersättare som ska utses vid 2022 års 
val 

2022/1 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41. 

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.  

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen ska kommunfullmäktige 
bestämma hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet 
ska bestämmas till ett udda antal och minst 
21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare eller 
därunder 
31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade (och i regioner med 
140 000 röstberättigade) 
41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.  
 
Tjörn kommun hade 12 922 röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Beslutet om antalet ledamöter ska vara Valmyndigheten tillhanda senast 2022-
02-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-04 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2022-01-04 Dnr 2022/1-101 

Förvaltningsnamn 

Carina Eliasson Valnämnden 
Registrator 
0304-60 10 26 
carina.eliasson@tjorn.se

 

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

Antal ledamöter och ersättare som ska utses vid 2022 
års val 

Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att  

1. Antalet ledamöter i Tjörns kommunfullmäktige ska vara 41. 

2. Antalet ersättare ska uppgå till minst hälften av ledamöterna.  

Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 5 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bestämma 
hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas 
till ett udda antal och minst 
21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade invånare eller därunder 
31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade (och i regioner med 
140 000 röstberättigade) 
41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade.  
 
Tjörn kommun hade 12 922 röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Beslutet om antalet ledamöter ska vara Valmyndigheten tillhanda senast 2022-
02-28. 
 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna delårsrapport per 31 augusti 2021 för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för perioden 
januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. Prognos för 
2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det prognostiserade 
resultatet för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till 
-9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 230 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 
2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund delårsrapport 
per augusti 2021 

2021/339 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 
per 31 augusti 2021 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Räddningstjänstförbunds direktion har översänt förbundets 
delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för perioden 
januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. Prognos för 
2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det prognostiserade 
resultatet för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till 
-9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 
2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag.
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Kom 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-12-09 Dnr 2021/339-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande - Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund delårsrapport per augusti 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per 31 augusti 
2021 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion har översänt 
förbundets delårsbokslut per 31 augusti 2021. Förbundets resultat för 
perioden januari-augusti 2021 är negativt och uppgår till -7 055 tkr. 
Prognos för 2021 är ett balanskravsresultat om 1 188 tkr. Det 
prognostiserade resultatet för helåret exklusive de utökade 
medlemsbidragen uppgår till -9 300 tkr. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte 
är förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen har 
beslutet om. De finansiella målen som formulerats av direktionen 
bedöms komma att uppfyllas. Revisorerna har uppmanat direktionen 
att fastställa mer relevanta finansiella mål för verksamheten och 
bedömer att de utifrån redovisningen i delårsbokslutet inte kan uttala 
sig om förbundet vid årets slut kommer att ha uppnått 
inriktningsmålen. Delårsrapporten bedöms uppfylla i allt väsentligt 
kraven enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen.  

Bilagor 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbud delårsrapport per augusti 2021 
Revisorernas bedömning av SBRF delårsrapport  
KPMGs granskning av SBRF delårsrapport  
Protokoll från Direktionen 2021-10-14, § 85 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-12-09 Dnr 2021/339-042

Beslutet skickas till 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se 1

Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

1

Delårsrapport 
jan-aug 2021

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
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Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se2 » sbrf.se
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Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se 3
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Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se4 » sbrf.se

Förbundsdirektören sammanfattar 
delåret
Under perioden har det hänt mycket inom 
ledningsstrukturen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF).
Sedan årsskiftet har förbundet ny ordförande och 
ledningen har under våren förändrats genom att 
tidigare förbundsdirektör och räddningschef tillika 
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har 
inneburit att ledningen inom SBRF numera även 
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under 
verksamhetsåret.

Samtliga kommuner inom förbundet har översänt 
intresseanmälningar för att ingå i RSG. Det 
tillsammans med tidigare ställningstaganden 
från berörda kommuner i förbundet samt 
fortsatta dialoger och beslut med ledningen 
för RSG kommer påverka framtida riktning för 
SBRF och berörda kommuner för att genomföra 
räddningstjänstuppdraget.

Ekonomin är fortfarande mycket ansträngd för 
förbundet och ledningen har kunnat identifiera 
några direkta åtgärder för att kunna begränsa 
eller stoppa kostnadsutvecklingen. Ledningen 
inom förbundet behöver fortsätta arbetet med att 
identifiera samt analysera tidigare upprättade beslut 
och ställningstaganden samt dess ekonomiska 
konsekvenser. Förslag på kommande justeringar 
och åtgärdsförslag kommer att presenteras för såväl 
direktion som medlemssamråd.

De senaste månadernas arbete har präglats av att  
identifiera samt förbereda för ett mer framåtriktat 
arbete för hösten, med syftet att få en strukturerad 
organisation för att säkerställa förbundets uppdrag 
som en effektiv och välorganiserad räddningstjänst. 
Det arbetet bedöms både bli tidskrävande och 
intensivt, här kommer ledningen behöva prioritera 
utifrån olika fokusområden och ställningstaganden 
som bedöms vara mer viktiga för förbundet i sin 
helhet.

Det samarbets-och samverkansavtal som finns 
mellan SBRF och Stenungsund kemiska industrier 
reviderades under 2016 och började att gälla från 
2017. Avtalstiden var tre år fram till 2020 och därefter 
förlängning på två år i taget. Avtalet sades upp för 
omförhandling under 2020 och upphör därmed att 
gälla vid årsskiftet 2021–22. 

Med anledning av dess upphörande kommer vissa 
förändringar i olika omfattningar att behöva ske som 
kan komma att beröra både SBRF och Industrin inför 
nästa år. I skrivande stund är den omfattningen inte 
klargjord. 
Framtida samverkan kommer alltid att behöva 
genomföras parterna emellan även efter årets slut, 
både när det avser övningar och annan samverkan 
som då regleras samt genomförs under Farlig 
verksamhet och Seveso lagstiftningen.

Förbundet har att hantera tidigare upprättade och 
pågående arbetsmiljöärenden vilket bland annat  
omfattar den fysiska arbetsmiljön på stationerna vid 
Kållekärr och Lilla Edet. Tidigare under sommaren 
fattade Lilla Edets kommun ett beslut som kommer 
möjliggöra för en ny brandstation i kommunen. Ett 
positivt besked då nuvarande brandstation inte är 
tillräckligt anpassad utifrån verksamhetens behov och 
därmed utgör ett arbetsmiljöproblem.
Förbundet behöver noggrant överväga placering 
av nya brandstationer utifrån dagens samt 
morgondagens olika riskbilder samt utbyggnad i 
aktuellt upptagningsområde. Ett arbete som tar 
och behöver ta tid för att säkerställa framtida 
beredskapsbehov.

Ledningen arbetar vidare med att upprätta underlag 
för lokalbehoven inom SBRF. 
Ledningen ser allvarligt på alla arbetsmiljöärenden 
och arbetet med att implementera ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är prioriterat under hösten. 

Sammanfattningsvis har perioden varit händelserik 
och till viss del turbulent för alla inom SBRF. 
SBRF står fortsatt med stora utmaningar inom 
många delar av organisationen för att skapa 
rätt förutsättningar för en välfungerande samt 
kostnadseffektiv räddningstjänstorganisation. Några 
av dem är identifierade men det fortsatta arbetet 
inom förbundet kommer pågå under resterande 
delen av året.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Biträdande Förbundsdirektör
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Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se 5

Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 
övergripande och tydlig bild av verksamheten 
inom SBRF under perioden. Delårsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och följer 
i all väsentlighet rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR. 

Omvärldsanalys
Vid årsskiftet 2020/21 trädde förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft med 
syftet att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får 
genom förändringarna även utökade befogenheter 
att under vissa förutsättningar prioritera och fördela 
resurser. Förändringar i lagstiftningen innefattar 
följande områden: föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen för LSO 
ska inför 2022 revideras. Handlingsprogrammet 
är förbundets övergripande styrdokument och 
beskriver förmågan som förbundet behöver för att 
verka för uppdraget samt vad förbundet behöver 
uppfylla utifrån den riskbild som finns identifierad 
i upptagningsområdet. Tillsynsplanen för LSO 
beskriver både hur förbundet planerar, prioriterar och 
genomför det förebyggande arbetet. 
Både Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen 
för LSO kommer revideras och upprättas utifrån 
de nya direktiv samt riktlinjer som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
beslutat om avseende handlingsprogrammens och 
tillsynsplanernas utförande samt innehåll.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF omfattas av medlemskommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet. Inom förbundsområdet bor 
57 473 kommuninvånare (jämförelse år 2019: 56 902).  

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan 
på de finansiella 
rapporterna 

Pandemi covid-19 
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder fortsätter 
att upprättas för att minska smittspridning och 
att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att 
skydda personalen såväl på olycksplats som vid 
stationsarbetet. Utöver stärkt och förändrad 
skyddsutrustning samt rutiner till den operativa 
personalen har även förändringar gjorts hos den 
administrativa personalen där stora delar av 
personalen haft möjlighet att arbeta hemifrån. Alla 
fysiska externa utbildningsinsatser har varit inställda i 
syfte att minska smittspridning samt att det i ett tidigt 
skede av pandemin beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utbildningsverksamheten 
har ställt om och genomfört viss utbildning digitalt. 
Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med 
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR) 
genomförts för att uppnå samsyn i riktlinjer avseende 
rutiner för den operativa personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande 
verksamheten och ett mycket begränsat antal 
tillsynsärenden har kunnat påbörjas under första 
halvåret. Under hösten kommer tillsynsverksamheten 
åter att påbörjas utifrån upprättade riktlinjer. 
Sammantaget kan det komma att påverka det 
samlade resultatet som förväntas uppnås under 2021.

 
Samverkan
SBRF är en del av Räddsam VG, ett samverkansforum  
för räddningstjänstorganisationer inom Västra 
Götaland. Varje år genomförs två ledningskonferenser 
där samverkansfrågor och viktiga utvecklingsfrågor 
diskuteras. Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt 
viktigt och har betydelse i dialogen med statliga 
myndigheter och organisationer, inte minst när det 
avser remisser. Ett viktigt samarbete som ger tyngd i 
samtal med statliga myndigheter och organisationer. 

Ingångna avtal 
Förbundet har utökat sitt avtal med MSB till att 
även omfatta beredskap för att kunna fackla 
energigaser. Avtalet med nuvarande städföretag 
avseende utförandet av lokalvård för samtliga 
fastigheter är omförhandlat under året. Sotning och 
brandskyddskontroll har upphandlats under första 
halvåret, och de nya avtalen gäller sedan 1 september.

Större investeringar
Förbundets fordonspark har uppdaterats enligt 
tidigare upprättad investeringsplan genom inköp av 
en vattentankbil, en släckbil och en insatsledarbil.
Förbundet har vidare investerat i utrustning för att 
anpassa sin förmåga att genomföra digitala möten 
och videokonferenser.
För att säkerställa den operativa förmågan 
har investeringar gjorts genom inköp av nya 
räddningssågar för att öka förmågan till håltagning på 
tak samt tre nya värmekameror för att öka förmågan 
till livräddning och brandsläckning.

Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker varje månad där 
uppföljningen i april och augusti resulterar 
i en tertialrapport till och med april samt 
en delårsrapport för januari – augusti. Året 
summeras i en årsredovisning. Delårsrapporten 
och årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse till 
respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. Vidare 
skickas revisionsberättelsen samt årsredovisningen till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för 
godkännande och för årsredovisningen även bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av 
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet som sedan respektive 
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna 
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för 
statens tillsyn av verksamheten. 
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Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. 

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål och inriktning 
för arbetet utifrån beslutat handlingsprogram. 
Inriktningen kan komma att förändras beroende på 
politiska beslut och verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.

Stort larm - 
Drunkningsolycka 
Den 30 augusti kl 14.10 inkommer ett larm om 
drunkningstillbud till stationen i Lilla Edet, avseende en 
drunkningsolycka i älven norr om kraftstationen. 
Larmsamtalet kommer från en pojke som under sin 
promenad hem från skolan ser hur en person kämpar 
för sitt liv i älven. 

För att minska flödet och strömmen i älven beslutas 
det i ett tidigt skede att stänga ner kraftstationen. 
Systemledningen via Ledningscentralen i 
Räddningstjänsten storgöteborg (RSG) larmar utöver 
styrkorna i Lilla Edet även dykenhet från Göteborg. 

Från Lilla Edet åker en styrka till adressen med släckbil 
där man förbereder sig för ytlivräddning, samtidigt som 
den andra styrkan med båt åker mot iläggningsplatsen 
för sjösättning. 
Ytlivräddaren når den nödställde och kan snabbt ta sig 
tillbaka till land. 
Ambulansens Single Responder var första 
ambulansenhet på plats och kunde snabbt vara styrkan 
behjälplig. Dykarna från RSG kunde vända då de inte 
hunnit fram innan insatsen var klar. Den nödställde var 
kraftigt nedkyld men vid liv, trots att personen hade fått 
mycket vatten i sig.

Pojkens kvicka agerande, väl genomförd insats 
av personalen samt god samverkan genom 
systemledningen bidrog till att liv kunde räddas. 
Pojken som ringde och larmade kommer att kontaktas 
för utmärkelsen Rådig insats för sitt civilkurage där han 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet på en 
medmänniska. 
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare som tillsammans arbetar för med-
borgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare arbetar 
för att nå visionen om ett tryggt och säkert samhälle 
för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område. Visio-
nen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” införlivas 
genom förbundets inriktningsmål, i syfte att skapa en 
bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2021 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fem inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. 

Inriktningsmål
Målen som i SBRF definieras som inriktningsmål 
beskriver syfte och inriktning och är ett uttryck för den 
politiska viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten 
och stäms av både i hel- och delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 % där 100 % betyder 
att målet är helt uppfyllt. För att få en indikation 
på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas ett 
medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av 
måluppfyllnad utförs är dels chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög ut-
sträckning påverkad med anledning av den pågående 
Covid-19 pandemin. Striktare rekommendationer från 
samhället och förbundets framtagna riktlinjer med an-
ledning av Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
per augusti uppskattas till 60%. Med anledning 
av nedanstående resultat samt tillsammans med 
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs vilka 
åtgärder som kommer att vidtas.
Prognos av måluppföljningen för helåret pekar 
på att de finansiella målen uppfylls till 100%, de 
förebyggande  målen uppfylls till 96% samt att de 
operativa målen uppfylls till 80%. 
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Prognos Kommentar

1 100% 100%
Utfallet för perioden är att 
egenfinansiering uppgår till 9%, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 - 100% Under perioden har inga reinvesteringar 
skett, utan enbart nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Prognos Kommentar

1E 100% 100% Samtlig personal har genomgått 
utbildning.

1F 50% 95% Genomförs regelbundet. Dock har alla 
upptäckter inte rapporterats vidare.

1G 50% 95% Genomförs efter avslutad insats, dock sker 
inte uppföljning vid samtliga insatser. 

Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i 
trafiken ska minska

Utfall Prognos Kommentar

3E   100% 100% Genomförd.
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Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtom-
kring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.

Risknivån för invånare och 
besökare skall ej öka och 
om möjligt minska med 
avseende på olyckor med 
farliga ämnen och ras/
skred

Utfall Prognos Kommentar

5A 40% 80-100%
Sker vid tillsyn, samverkan med 
länsstyrelsen, mm. Har pga Covid-19 inte 
kunnat utföras i samma omfattning som 
tidigare. 

5B 50% 100% Skett främst vid översiktsplans arbete 
samt detaljplaner.

5C 50% 100%
Räddningstjänsten ingår i kommunens 
plansamverkansgrupp, samt är 
remissinstans vid framtagandet av 
samtliga detaljplaner.

5D 50% 100% Information på hemsida, samt minst vart 
tredje år via utskick.

5E - 100% Genomförande planeras till hösten.

5F 10% 80%
Kommer delvis att genomföras under 
hösten. Eventuellt fortsatt arbete under 
våren 2022. 

5G 80% 100%

Övningsverksamhet med olika styrkor har 
med anledning av Covid-19 inte kunnat 
genomföras till fullo under perioden. 
Genom minskad smittspridning i samhället 
och vidtagna säkerhetsåtgärder har 
övningsverksamheten kunnat återupptas. 
Målet förväntas uppnås. 
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Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. 

Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till större och mer 
omfattande brand

Utfall Prognos Kommentar

6E 50% 75% Delvis utveckling av teknik och metod, 
målet förväntas inte uppnås helt. 

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska 
påbörjas och genomföras 
inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt

Utfall Prognos Kommentar

7-B 80% 80%
Viss anpassning är genomförd, till följd av 
begränsning i och med Covid-19 förväntas 
målet inte uppnås helt.

7-C 30% 50%
På grund av instruktörsbrist har utbildning 
ej kunnat påbörjas. Målet förväntas inte 
uppnås helt. 
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Utfallet för perioden är negativt och uppgår till 
-7 055 tkr, vilket kan jämföras med utfallet för samma 
period föregående år som var negativt 5 849 tkr. 
Prognosen för helår är, efter återställande av 2020 
års underskott 10 488 tkr, positivt med 1 188 tkr. 
2020 års underskott med 10 488 tkr förväntas täckas 
efter beslut i respektive medlemskommun. Inför 2021 
beslutade medlemskommunernas fullmäktige om 
en utökad budget till förbundet om 7 100 tkr. Detta 
utrymme gav förbundet möjlighet att stärka upp den 
operativa förmågan som förbundets riskbild kräver.
Det negativa resultatet för perioden uppstår till följd 
av en rad faktorer. För att bibehålla den operativa 
förmågan har förbundet haft högre kostnader 
för inköp av personal både vad gäller heltid- och 
beredskapspersonal. Den högre kostnaden handlar 
främst om att vakanser på beredskapstjänsterna 
ersatts med heltidspersonal, istället för personal 
i beredskap, vilket har speglat sig i högre tim- 
och övertidskostnader än budgeterat. Förutom 
personalkostnaderna i den operativa organisationen 
är de största kostnadsdrivande posterna för 
perioden ökad kostnad för HR resurs i samband 
med en resursförstärkning, ökade kostnader för 
företagshälsovård samt personalkostnader för 
rehabilitering. Periodens utfall för kapitalkostnader är 
bättre än vad som budgeterats då flera investeringar 
inte genomförts i den takt som planerats. Detta i 
avvaktan på beslut om förbundets framtid. Övriga 
kostnader och då speciellt kostnader för reparationer 
av förbundets fordon har ökat. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrade 
livslängdsantaganden på kommunanställda 
och pensionerade kommunanställda har både 
pensionsavsättningen och kostnaden för perioden 
ökat. 

Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn 
är lägre jämfört med budget främst beroende på 
pandemin. Statsbidrag med anledning av Covid 19 
har minskat jämfört med föregående år till följd av 
ändrade ersättningsvillkor.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas 
inom tre år. Förbundet har gjort en anmodan till 
medlemskommunerna att täcka underskottet för 2020 
med 10 488 tkr. Efter att samtliga medlemskommuner 
fattat beslut i respektive fullmäktige kommer 
fakturering att ske. Förväntad prognos på helår 
2021 är positiv med 1 188 tkr. Direktionen för SBRF 
kommer att hemställa hos medlemskommunerna 
om reglering av underskott när resultatet för 2021 
är känt. Underskottet för 2021 kommer att hanteras 
som en fordran på medlemskommunerna i bokslutet 
vilket är en förutsättning för kommande dialog vid ett 
eventuellt medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020 2021-
aug

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
 - Samtliga realisationsvinster - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 832 -2 413 -3 750 - 7 055
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Balanskravsresultat -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med 
-7 055 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag) 
uppgår till 10 771 tkr. Under perioden har 
statsbidrag med anledning av Covid 19 minskat till 
följd av ändrade ersättningsvillkor. Under rådande 
omständigheter med pandemin är förbundets intäkter 
avseende externa utbildningar och tillsynsverksamhet 
på samma låga nivå jämfört med föregående år, 
medan intäkter för obefogade automatiska brandlarm 
har ökat jämfört med föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår 
till 54 980 tkr, att jämföra med 48 089 tkr 2020.  
Personalkostnaderna är den enskilt största 
kostnadsposten och utgör 70% av förbundets totala 
kostnader. Personalkostnaderna har ökat både 
vad gäller kostnader i samband med rehabilitering 
samt kostnader för tim- och övertidsersättning.  
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning samt inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och beredskapspersonal varit nödvändig, vilket 
inneburit att bemanningen inte kunnat anpassas till 
budget. 

Pensionsavsättningen innefattar avsättning 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension. För 2021 är 
avsättningen uppräknad enligt beslut i SKR styrelse, 
med ett ökat livslängdsantaganden där anställda inom 
den kommunala sektorn lever längre än genomsnittet 
och då främst män. För förbundets del innebär detta 
en extra avsättning för perioden med 1 200 tkr. 
Pensionsavsättningen är baserad på uppgifter från 
KPA pension per 2021-08-31.  

Övriga kostnader för perioden har ökat jämfört med 
budget. De största kostnadsposterna är merkostnader 
för företagshälsovård, reparation av främst 
höjdfordon samt högre kostnader för HR resurs. Årets 
utfall för kapitalkostnader är lägre än budgeterat. 
Några större investeringar har senarelagts jämfört 
med vad som budgeterats.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår för perioden 
till 50 tkr, där räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 41 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Periodens avskrivningskostnader är bättre än 
budget med 1 115 tkr. Förbundets fordonspark har 
uppdaterats enligt tidigare upprättad investeringsplan 
genom inköp av en vattentankbil, en släckbil och 
en insatsledarbil. Förbundet har vidare investerat i 
utrustning för att anpassa sin förmåga att genomföra 
digitala möten och videokonferenser. För att 
säkerställa den operativa förmågan har investeringar 
gjorts genom inköp av nya räddningssågar för att 
öka förmågan till håltagning på tak samt tre nya 
värmekameror för att öka förmågan till livräddning 
och brandsläckning. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 11 221 tkr. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår 
till 2 715 tkr. Reverslån på 3 390 tkr finns 
upptagna med medlemskommunerna avseende 
övertagande av befintliga anläggningstillgångar. 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras 
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en 
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med samma period föregående år och uppgår till 
-46,5 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har av direktionen tilldelats 
ett uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som 
har i uppdrag att identifiera och ta fram riktlinjer 
för hur organisationen skall rekrytera och behålla 
RiB-personal på ett effektivt och hållbart sätt för 
framtiden.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2021-07-31 till 48 personer. 

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt 
under våren en medarbetarenkät för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)  
för personalen med hjälp av företagshälsovården. 
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-
enkäten kommer utföras internt inom förbundet 
och presenteras under hösten för alla medarbetare 
samt hur det efterföljande arbetet ska ske med att 
säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom samtliga 
delar av förbundet med återkommande uppföljning 
och utvärdering. Det arbetet kommer fortlöpa under 
hösten. 
Vidare har arbetet med att hantera sedan tidigare 
uppkomna arbetsmiljöärende gällande stationen i 
Kållekärr och i Lilla Edet fortlöpt och kommer även det 
att fortsätta under hösten i samverkan med berörda.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 juli 2021 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 66 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 62 och antalet 
visstidsanställda var fyra. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på RiB-
avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 92 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 55 91
Kvinnor 7 1
Totalt 62 92

Sysselsättningsgrad
Av de 62 tillsvidareanställda har 61 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2021 var 
3,93 % vilket är en minskning med 3,17 % jämfört 
med 2020. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken är 
framtagen den 31 juli och gäller månadsavlönade (AB) 
alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-juli 
2020

jan-juli 
2021

< 29 år 0 % 1,01 %
30-49 år  9,7 % 4,08 %
> 50 år 5,2 % 5,99 %
Totalt 7,1 % 3,93 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2021 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i 
beredskap (RiB) 2,87 %. 

Fördelning av anställningar i förbundet
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Resultaträkning, tkr
Bokslut Utfall tom Utfall tom Budget Prognos 

avvikelse
2020 2020-08 2021-08 2021 2021

Verksamhetens intäkter 15 917 9 875 10 750 14 733 80

Verksamhetens kostnader -71 875 -46 264 -53 610 -66 750 -11 101

Avskrivningar -2 612 -1 750 -1 320 -3 654 1 700

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -38 139 -44 180 -55 671 -9 321

Kommunbidrag 47 443 31 629 37 154 55 729 0

Kommunbidrag återställande underskott 2017-
2019

6 739 - - - -

Kommunbidrag återställande underskott 2020 - - - - 10 488

Statsbidrag Covid-19 735 735 21 0 21

Verksamhetens resultat -3 653 -5 775 -7 005 58 1 188

Finansiella intäkter 4 - - - -

Finansiella kostnader -101 -74 -50 -58 0

Resultat efter finansiella poster -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Bokslut Utfall Utfall
2020 2020-08 2021-08

Maskiner och inventarier 8 206 8 831  14 126 

Anläggningstillgångar 8 206 8 831  14 126 
Kortfristiga fordringar 2 651 19 791  23 564 

Plusgiro Nordea 1 275 - -

Omsättningstillgångar 3 926 19 791  23 564 
TILLGÅNGAR 12 132 28 622  37 690 
Ingående eget kapital -6 738 -6 738 -10 488 

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 

Eget kapital -10 488 -12 587 -17 543 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 003 5 851  9 030 

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 699 1 420  2 191 

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 7 271  11 221 

Checkräkningskredit 0 5 429  11 326 

Långfristiga skulder 4 380 5 137  3 390 

Kortfristiga skulder 9 538 23 372  29 296 

Skulder 13 918 33 938  44 012 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 28 622  37 690 

Soliditet -86,4% -44,0% -46,5%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr

Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport augusti 2021 som den senaste 
årsredovisningen 2020.
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LÄGG IN BILD

 
Kommentarer till 
augustiresultatet och 
prognos 2021
Resultatet för perioden är negativt och uppgår 
till -7 055 tkr. Prognosen för helår är positivt och 
uppgår till 1 188 tkr. Under hösten 2021 kommer 
2020 års underskott om 10 488 tkr att regleras av 
medlemskommunerna. Övriga avvikelser presenteras 
mer i den ekonomiska analysen, samt nedan i varje 
verksamhet. 

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 127 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. Prognos för helår beräknas till  
50 tkr.

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande som innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, redovisar 
för perioden ett underskott om 1 782 tkr. Under 
perioden har flera personer inom förbundsledningen 
lämnat sina befattningar. Dessa tjänster har 
tillsatts. Personalkostnaderna per augusti är högre 
än vad som budgeterats. Övriga poster som varit 
kostnadsdrivande under perioden är kostnader för 
företagshälsovård, ökat behov av HR resurs samt 
fastighetsrelaterade kostnader. Prognostiserat 
underskott är 2 570 tkr.

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 5 153 tkr per augusti. Prognos för helåret beräknas 
till ett underskott på 6 800 tkr. Underskottet för 
den operativa verksamheten förklaras främst med 
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den 
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av 
att köpa in personal för att besätta vakanser främst 
i RIB organisationen. Orsaken är personalbrist och 
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa 
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med 
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen inte 
kunnat anpassats till budget. 

Bra samt effektiv personalplanering är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning, 
då förbundet historiskt inte genomfört samt 
implementerat ett personalplaneringssystem som är 
förbundsövergripande blir utfallet efter sommaren 
höga personalkostnader. 

Kostnaderna för rehabilitering har ökat. Vad gäller 
övriga kostnader har kostnader avseende reparation 
av förbundets fordon, främst höjdfordon ökat 
jämfört med budget. Även kostnader för klädinköp 
till nyanställda avviker från budget. Intäkterna för 
perioden har ökat, främst vad gäller automatiska 
brandlarm.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör Covid 19.

Tkr

Bokslut 2020 Utfall tom  
2021-08

Budget tom   
2021-08

Avvikelse Prognos  
avvikelse

2021
Förtroendevalda -395 -299 -426 127 50
Förbundsövergripande -13 880 -10 135 -8 353 -1 782 -2 570
Operativ avdelning -34 822 -29 056 -23 903 -5 153 -6 800
Förebyggande avdelning -3 495 -2 217 -2 036 -181 -200
Avskrivningar -2 612 -1 320 -2 435 1 115 1 700
Nettokostnad -55 204 -43 027 -37 153 -5 874 -7 820
Finansverksamhet 43 980 35 952 37 153 -1 201 -1 500
Statsbidrag Covid-19 735 20 - 20 20
Medlemsintäkt 2017-2019 års 
underskott

6 739 - - 0 -

Medlemsintäkt 2020 års 
underskott

- - - - 10 488

Årets resultat -3 750 -7 055 0 -7 055 1 188

DRIFTSREDOVISNING
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett 
underskott på 181 tkr. Underskottet förklaras nästan 
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat 
främst beroende på inställda externutbildningar. 
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök 
kunnat genomföras. Prognos för året är ett 
underskott om 200 tkr.

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positiv med 1 115 tkr. Prognos för helåret är plus 
1 700 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största 
delen på att flera av planerade investeringar skjutits 
framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat 
livslängdsantagande på kommunanställda främst 
män och pensionerade kommunanställda har både 
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner 
ökat med 1 200 tkr. Prognostiserad pensionskostnad 
för helår är ett underskott på 1 500 tkr.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat 
intäkterna med totalt 20 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts per augusti 2021. 

Under perioden har förbundet investerat i ny 
tankbil/lastväxlare, värmekamera, slang och 
konferensutrustning. Pågående investeringar 
är släckbil, personbil samt utrustning till 
övningsanläggning. Flera större investeringar är 
framflyttade i tiden i avvaktan på förbundets framtida 
organisation.

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2021

Utfall tom 
2021-08

Avvikelse Kommentar

Tankbil/lastväxlare 2 400 2 344 -56 Avslutad
Slang 160 144 -16 Avslutad

Räddningssågar 47 47 0 Avslutad
Utrustning reservbil 188 188 0 Avslutad
Värmekamera 207 207 0 Avslutad
Portabel AC utrustning 28 28 0 Avslutad
Konferensutrustning 100 100 0 Avslutad

Släckbil 4 300 4 370 70 Pågående

Personbil pickup 280 0 - Pågående

Utrustning till övningsanläggning 600 0 - Pågående

Summa 8 310 7 428 -2
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1 Sammanfattning 

Vi har av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds revisorer fått i uppdrag att 
översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 

Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagenl 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas 
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

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

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Förbundets resultat för delåret uppgår till -7 055 tkr (-5 849 tkr), vilket är 1 156 
tkr sämre än samma period förra året. 

— Förbundets prognos för resultat efter finansiella poster för helåret uppgår till 
1 188 tkr vilket är 8 724 tkr bättre än förra året (-7 536 tkr). Det prognostiserade 
resultat för helåret exklusive de utökade medlemsbidragen uppgår till — 9 300 tkr. 

— Förbundets balanskravsresultat prognostiseras uppgå till 1 188 tkr för 2021. 

— Förbundets eget kapital är negativt med 17 543 tkr och därmed är den ekonomiska 
situationen mycket allvarlig. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i Kommunallagen2  ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de beslutade målen för den 
ekonomiska förvaltningen. Förbundet uppnår enligt dess egna bedömning de 
finansiella målen men inte inriktningsnnålen och därmed inte kraven för god ekonomisk 
hushållning. 

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

1 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3  framgår att kommunala förbund ska 
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

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

2.1 Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

V Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 
Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet 
till kommunfullmäktige. 

2.2 Avgränsning 

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR' och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

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

3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 

5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt 
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att 
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 

✓ Interna regelverk och instruktioner 

✓ Direktionsbeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de beslutade målen för 
ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen på Stenungssunds kommun. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument 

✓ Intervjuer med berörda tjänstemän 

✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 

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

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R17. 

3.2 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundet i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

Förbundet har fastställt två finansiella- och fem inriktningsmål, inklusive 14 
prestationsmål, för verksamheten. God ekonomisk hushållning uppnås, enligt 
förbundets uppfattning, genom att de finansiella målen uppfylls samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

I delårsrapporten görs en uppföljning kring mål och åtaganden, och det kan 
konstateras att arbetet pågår med samtliga inriktningsmål med en färdiggrad på totalt 
60 % samt att de finansiella målen är till 100 % uppfyllda. 

Förbundet bedömer i delårsrapporten att det inte uppnår god ekonomisk hushållning. 

3.2.1 Finansiella mål 

De finansiella målen är att: 

- Egen finansiering (exkl. industriavtal) ska uppgå till minst 7% av 
kommunbidraget. 

Under perioden har egenfinansieringen uppgått till 9% vilket innebär att målet uppnåtts 
till 100%. 

- Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. 

Under perioden har inga reinvesteringar skatt utan enbart nyinvesteringar. 
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Vår bedömning är att förbundet ser ut att kunna nå de finansiella målen. Samtidigt 
noterar vi i likhet med föregående år att det är paradoxalt att de finansiella målen kan 
anses vara uppnådda när det finansiella resultatet är så svagt och den ekonomiska 
ställningen besvärande svag. 

3.2.2 Verksamhetsmål 

Verksamhetsmålen är formulerade som inriktningsmål. 

lnriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera olyckor 
ska öka. 

lnriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska. 

lnriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred. 

lnriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till en större och mer 
omfattande brand. 

lnriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom godtagbar tid 
och på ett effektivt sätt. 

Dessa inriktningsmål är sedan indelade i prestationsmål vilka mäts i utfall om 0 - 100%. 
Prestationsmålen är sedan i sin tur indelade i förebyggande och operativa 
prestationsmål. 

Sammantaget har förbundet gjort bedömningen att inriktningsmålen per 31 augusti är 
uppnådda till 60%. 

Vår bedömning är att det är svårt att uttala sig om förbundets möjligheter att nå 
inriktningsmålen. Förbundets egen bedömning är att de operativa prestationsmålen i 
hög grad kommer att vara uppnådda vid årets slut medan de förebyggande enbart 
kommer uppnås till viss del. 

3.3 Balanskravsresultat 

Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i förvaltnings-
berättelsen. Ett eventuellt negativt balanskravsunderskott ska regleras senast tre år 
efter att det har konstaterats i årsredovisningen. En åtgärdsplan ska antas för hur en 
reglering ska ske. 

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat för 
året uppgår till 1 188 tkr (- 6 800 tkr). 
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Belopp i mnkr 

 

Utfall Utfall Budget Prognostiserad 
2021-08-31 2020-08-31 2021 avvikelse 

  

Verksamhetens intäkter 9,9 14,3 

2021 

0,1  10,7 

Verksamhetens kostnader -53,6 -46,2 -66,7 -11,1 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Översiktlig granskning 
KPMG AB 
2021-11-04 

Det finns ett ingående negativt balanskravsresultat om — 10 488 tkr. Av detta ska 4 831 
återställas senast under 2021 vilket innebär att förbundet inte enbart ska klara ett 
nollresultat utan även redovisa ett överskott på 4 831 tkr år 2021. 
Medlemskommunerna beslutade under hösten 2020 om en utökad budget till förbundet 
om 7 100 tkr. 

Tabellen nedan åskådliggör en avstämning av balanskravet. 

Balanskravsavstämning (tkr) 2018 2019 2020 2021 2021 p 

Ingående negativt balanskravsresultat 0 -4 831 -7244 -10 488 -10 488 

Årets balanskravsresultat -4 831 -2413 - 3 750 -7 055 1 188 

Utgående balanskravsresultat -4 831 -7 244 -10 994 -17 543 -9 300 

Aterställningskrav 4 831 

Då förbundet under åren 2018 till 2020 haft ett negativt resultat vid årsbokslutet har 
medlemskommunerna, i linje med förbundsordningen, årligen återställt detta genom att 
lämna utökade, i förhållande till budget, medlemsbidrag. Sammanlagt uppgår det 
underskott som reglerats till 22 nnnkr för de aktuella tre åren. 

Förbundsordning punkt 14: 
"Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna." 

Då förbundet vid bokslut 2021 prognostiserar ett negativt resultat om 9,3 nnnkr återstår 
detta för medlemskommunerna att genom utökade medlemsbidrag reglera. 

3.4 Resultaträkning 

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

6 
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Avskrivningar -1,3 -1,7 -3,6 1,7 

Bidrag från medlemskommuner 37,2 31,6 55,7 0 

Återställande kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 10,8 

Stödbidrag Covid-19 0,0 0,7 0,0 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -5,8 0,0 

Arets resultat -7,0 -5,8 0,0 1,1 

Resultatet och avvikelser jämfört med budget förklaras utförligt i delårsrapporten. 

3.5 Balansräkning 

Belopp i mnkr 2021-08-31 2020-08-31 

Anläggningstillgångar 14,1 8,8 

Kortfristiga fordringar 23,5 19,8 

Kassa och Bank o 0 

Summa tillgångar 37,6 28,6 

Eget kapital exkl årets resultat -10,5 -6,7 

Årets resultat -7,0 -5,8 

Avsättningar till pensioner 11,2 7,2 

Checkräkningskredit 11,3 5,4 

Långfristiga skulder 3,4 5,1 

Kortfristiga skulder 29,2 23,3 

Summa eget kapital och skulder 37,6 28,6 

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
under perioden. Förbundet har ett negativt eget kapital om 17,5 mnkr. 

7 
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3.6 Redovisningsprinciper 

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 

I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett 
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten augusti 
2021 som den senaste årsredovisningen 2020. 

I årsredovisningen för 2020 anges att Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen 
(KL), tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer i huvudsak 
med Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) samt de 
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

Göteborg den 4 november 2021 

Vilhelm Rundqvist 

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Antagande av avgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453) i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån 
eventuella förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordning (2001:937) och 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt 
följande. Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per 
månad uppgå till en tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem 
för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen 
ta ut skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än 
det egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som 
ska gälla i Tjörns kommun.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 231 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 

Återremitterat ärende: Antagande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen 
(2001:453) i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån 
eventuella förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstförordning (2001:937) och 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt 
följande. Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per 
månad uppgå till en tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem 
för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen 
ta ut skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än 
det egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut 
skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som 
ska gälla i Tjörns kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-12-07 Dnr 2021/217-750 

Kommunstyrelsen 

Emma Pakki Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 17 75 
emma.pakki@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Antagande av avgifter enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Fastställa avgifter enligt 8 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) 
i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 

2. Avgifterna i punkt 2, 3 och 7 i bilaga 1 ska justeras utifrån eventuella 
förändringar i 6 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstförordning (2001:937) och 
18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken. 

3. Avgifterna i punkt 4, 5 och 6 i bilaga 1 ska justeras enligt följande. 
Omvårdnadskostnader ska per månad uppgå till en tolftedel av 
0,5539 prisbasbelopp. Måltidskostnader ska per månad uppgå till en 
tolftedel av 0,7971 prisbasbelopp. 

Sammanfattning 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen ta ut avgift för uppehälle 
gällande vuxna som får vård och behandling för missbruk i hem för 
vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra stöd- och 
hjälpinsatser som inte avser vård och behandling får kommunen ta ut 
skälig ersättning.  

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till att betala 
kommunens kostnader för vård som barn bereds i annat hem än det 
egna.  

Kommunen får för vissa tjänster enligt socialtjänstlagen ta ut skäliga 
avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. 

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta de avgifter som ska 
gälla i Tjörns kommun.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-12-07 Dnr 2021/217-750

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-10-27, § 200 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-08-26, § 151 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 

Bilagor 
Avgifter, bilaga 1 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen, bilaga 2 

Ärendet  
För tjänster och andra nyttigheter som en kommun är skyldig att 
tillhandahålla får kommunen endast ta ut avgifter om det följer av lag 
eller annan författning, 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Stödet för 
att ta ut avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde återfinns 
bland annat i 8 kap. socialtjänstlagen. 

Huvudregeln är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är 
avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock ta ut avgift för 
uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB- 
eller familjehem, 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen. Detta gäller 
alla vuxna vårdtagare, såväl pensionärer som personer med aktivitets- 
eller sjukersättning eller annan inkomst, och oavsett om vården sker 
enligt socialtjänstlagen eller enligt lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). 

Den avgift som kommunen får ta ut för uppehälle av den som vårdas 
för missbruk i HVB- eller familjehem får uppgå till högst 80 kr/dag, se 6 
kap 1 § socialtjänstförordningen. 

För andra stöd- och hjälpinsatser som inte avser vård och behandling, 
t.ex. olika former av boenden, får kommunen ta ut en skälig ersättning, 
8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen. 

Kommunen får också för vissa tjänster som anges i 8 kap. 2 § 
socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens 
självkostnader. Här avses bl.a. avgift för familjerådgivning. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-12-07 Dnr 2021/217-750

Tidigare återremiss 

Ärendet har tidigare återremitterats till socialnämnden för behandling 
av frågan om vilka avgifter som ska tas ut då barn vårdas utanför det 
egna hemmet.  

Av 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen framgår att en förälder är 
skyldig att i skälig utsträckning bidra till att betala kommunens 
kostnader för vård som genom socialnämndens försorg bereds barn i 
annat hem än det egna. Föräldrarna ska dock var och en aldrig behöva 
betala mer än vad som normalt skulle ha skett om underhållsskyldighet 
hade fastställts, se 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen. 

Det föreligger en skyldighet för föräldrar att betala den avgift som 
föreskrivs i socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen. Kommunen 
behöver inte fatta något särskilt beslut för att kommunen ska ha rätt att 
ta ut en sådan avgift. Den uppgift om högsta möjliga belopp för 
underhållsstöd som anges i avgiftsdokumentet är därför endast att 
betrakta som information.  

Konsekvens 
Ett beslut om att fastställa avgifter för kommunens insatser inom 
individ och familj i enlighet med förslagen i detta dokument kommer 
inte innebära förändringar i avgiftshanteringen. Beslutet innebär dock 
att omvårdnadskostnader och måltidskostnader i punkt 4, 5 och 6 i 
bilaga 1 kan justeras utifrån förändringar i prisbasbeloppet. 

 

 

Evike Sandor 
Kommundirektör 
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Bilaga 1 Avgifter från och med februari 2021 (SoL) 

1 Prisbasbelopp 
2021 

47 600 kr 

2 Behandlingshem, 
LVM-hem (HVB) 

80 kr/dag enligt 8 kap. 1 § SoL 

3 Familjehem vård 
för missbruk 

80 kr/dag enligt 8 kap. 1 § SoL 

4  Stöd- 
/omvårdnadsboend
e (HVB) 

173 kronor per dygn, varav 102 kronor är för måltider och 71 
kronor för omvårdnad 

 

5 

Familjehem  
Stödboende- 
/omvårdnad för 
missbruk och/eller 
psykisk problematik 

173 kronor per dygn, varav 102 kronor för måltider och 71 
kronor för omvårdnad 

6 Skyddat boende 173 kronor per dygn, varav 102 kronor för måltider och 71 
kronor för omvårdnad 

 

7 Placering av barn 
familjehem, 
stödboende eller 
HVB 

  0-10 år 11-14 år 15 år - 

Högsta underhållsstöd 
per månad 1 673 kr 1 823 kr 2 223 kr 

8 Familjerådgivning 200 kr per besök 
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Avgift enligt socialtjänstlagen Individ och familj 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att 

1. lyfta förslag om avgift för vård- och behandlingsinsatser enligt 6 
kap 1 § Socialtjänstförordning (SoF) och 106 kap 39 § 
Socialförsäkringsbalken (SFB) till kommunfullmäktige 

2. lyfta förslag om avgift för andra stöd och hjälpinsatser enligt 8 
kap 1 § SoL till kommunfullmäktige 

3. Paragrafen är omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 
Huvudregeln enligt 8 kap. 1 § SoL är att stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock 
ta ut avgift för mat och logi av den som får vård och behandling för 
missbruk i hem för vård och boende (HVB) eller i familjehem. För andra 
stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 
kap. 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får 
inte överstiga kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är 
huvudorsaken till stöd och hjälpinsatserna. När ett barn under 18 år får 
vård i ett annat hem än det egna är föräldrar skyldiga att i skälig 
utsträckning bidra till kommunens kostnader. Detta är inte en avgift som 
ska fastställas och inte heller något som kommunen väljer att ta ut, utan 
en lagstadgad skyldighet för föräldrarna att bidra till sina barns 
försörjning. Föräldrarnas skyldighet att bidra till kostnader för sina barn 
bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma 
betalningsskyldighet för var och en av dem enligt 19 kap. 
socialförsäkringsbalken, men får inte överstiga vad som för varje tid 
motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § 
socialförsäkringsbalken. Vårdnadshavares betalningsförmågan 
inkomstprövas. 
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I ärendet nedan beskrivs de olika delarna där kommunen har möjlighet att 
ta ut avgift samt vilken storlek på avgift som anses vara skälig ersättning 
till kommunen.  

 

 

 

 

 

 

Ärende 
Egenavgifter enligt Socialtjänstlagen 

För tjänster och andra nyttigheter som en kommun är skyldig att 
tillhandahålla får kommunen endast ta ut avgifter om det följer av lag 
eller annan författning, 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Stödet för 
att ta ut avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde återfinns i 8 
kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) (2001:453). Bestämmelserna om 
egenavgifter i SoL skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser.  

Egenavgifter vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är att stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får dock 
ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och 
äldre, såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning 
eller annan inkomst och oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den avgift som 
kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, 
i familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr/ dag. Detta 
regleras i 6 kap 1 § SoF och 106 kap 39 § SFB.  

Egenavgifter vid andra stöd och hjälpinsatser  

För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt 8 kap 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta 
ut får inte överstiga kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad 
som är huvudorsaken till stöd- och hjälpinsatserna.  

Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är till exempel 
boendestöd, kontaktperson, familjerådgivning, placering i stöd- och 
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omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- 
eller omvårdnadsinsats.  

Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i HVB. 
Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska 
och/eller sociala problem kan placeras för stöd- och omvårdnadsboende i 
HVB eller i familjehem. Sådana placeringar, liksom placeringar i 
länkverksamheter, medför att egenavgift ska tas ut enligt 8 kap. 1 § SoL.  

Vid placering i stöd- eller omvårdnadsboende i HVB eller familjehem 
ska den enskilde betala egenavgift för uppehälle. Den enskilde ska 
därutöver tillförsäkras medel till fickpengar och kläder enligt poster i 
riksnormen. Om ett barn under 18 år genom socialnämndens försorg får 
vård i annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att enligt 8 kap 1 § 
2 stycket SoL i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Det 
belopp som ska betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde 
att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen 
om underhållstöd.  

Personer som saknar eller har låg inkomst kan beviljas ekonomiskt 
bistånd till dessa kostnader. 

Exempel på stöd- och hjälpinsatser utan behandlingskaraktär 
 

Boendestöd 

Insatsen är avgiftsfri. 
 
Kontaktperson 

Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.  
 
Familjerådgivning 

Avgift för insatsen är 200 kr/besök.  
 

Stöd-/ omvårdnadsboende i HVB, familjehem vuxna 

Egenavgiften vid stöd- och/ eller omvårdnadsboende i HVB och 
familjehem består av kostnad för uppehälle. Avgiftsnedsättning ska 
tillämpas när vissa måltider inte intas i HVB/ familjehemmet. Resterade 
kostnad ska betraktas som avgift för boendet. Den som har pension har 
möjlighet att söka bostadstillägg för den del av egenavgiften som räknas 
som avgift för boende 

Avgiften är 173 kronor per dygn, varav 102 kronor är för måltider och 71 
kronor för omvårdnad. 
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Placering av barn i familjehem och stödboende 

När ett barn under 18 år genom socialnämndens försorg får stöd och 
omsorg i annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att enligt 8 kap 1 
§ 2 stycket SoL i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Det 
belopp som ska betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde 
att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen 
om underhållstöd. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra 
med får inte överstiga vad som för varje tid motsvarar 
underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken 
(2010:110), f.n. mellan 1 573 kronor till och med den månad då barnet 
fyller 11, till 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den 
barnet har fyllt 11 år, till 2 073 kronor i månaden efter den månad då 
barnet har fyllt 15. 
 

Beslut om avgift 

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i 
samband med att egenavgiften fastställs. Om den enskilde saknar 
inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan avgiften 
fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap 3 § 
Socialtjänstlagen  

För öppenvårdsbehandling kan ingen avgift tas ut. 

 

Bilagor 
Avgifter SoL 

Konsekvens 
Ett beslut om att fastställa avgifter för kommunens insatser inom individ 
och familj i enlighet med förslagen i detta dokument kommer inte 
innebära förändringar i avgiftshantering än vad som sker i dagsläget. 
Avdelningen kommer att säkerställa att rätt avgifter tas ut vid olika typer 
av insatser. 

 

Shujaat Normoohamed 
Förvaltningschef 
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Bilaga 1 Avgifter från och med februari 2021 (SoL) 
 

1 Prisbasbelopp 
2021 

47 600 kr 

2 Behandlingshem, 
LVM-hem (HVB) 

80 kr/dag enligt 8 kap. 1 § SoL 

3 Familjehem vård 
för missbruk 

80 kr/dag enligt 8 kap. 1 § SoL 

4  Stöd- 
/omvårdnadsboend
e (HVB) 

173 kronor per dygn, varav 102 kronor är för måltider och 
71 kronor för omvårdnad 

 
5 

Familjehem  
Stödboende- 
/omvårdnad för 
missbruk och/eller 
psykisk 
problematik 

173 kronor per dygn, varav 102 kronor för måltider och 
71 kronor för omvårdnad 

6 Skyddat boende 173 kronor per dygn, varav 102 kronor för måltider och 
71 kronor för omvårdnad 
 

7 Placering av barn 
familjehem, 
stödboende eller 
HVB 

  0-10 år 11-14 år 15 år - 

Högsta underhållsstöd per 
månad 1 673 kr 1 823 kr 2 223 kr 

8 Familjerådgivning 200 kr per besök 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 200 

Återremitterat ärende: Avgifter placeringar SoL 

2021/119 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. Lyfta förslag om avgift för vård- och behandlingsinsatser 
enligt 6 kap 1 § Socialtjänstförordning (SoF) och 106 kap 39 
§ Socialförsäkringsbalken (SFB) till kommunfullmäktige. 

2. Lyfta förslag om avgift för andra stöd och hjälpinsatser 
enligt 8 kap 1 § SoL till kommunfullmäktige. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 
Huvudregeln enligt 8 kap. 1 § SoL är att stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för mat och logi av den som får vård och 
behandling för missbruk i hem för vård och boende (HVB) eller i 
familjehem. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och 
behandling får kommunen enligt 8 kap. 1 § SoL ta ut skälig 
ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är 
huvudorsaken till stöd och hjälpinsatserna. När ett barn under 18 
år får vård i ett annat hem än det egna är föräldrar skyldiga att i 
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Detta är inte 
en avgift som ska fastställas och inte heller något som kommunen 
väljer att ta ut, utan en lagstadgad skyldighet för föräldrarna att 
bidra till sina barns försörjning. Föräldrarnas skyldighet att bidra 
till kostnader för sina barn bestäms efter samma grunder som om 
det gällde att bestämma betalningsskyldighet för var och en av 
dem enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken, men får inte överstiga 
vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 
kap. 20 § socialförsäkringsbalken. Vårdnadshavares 
betalningsförmåga inkomstprövas. 

62



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21 § 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08 -26 § 151  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-22 
Avgifter SoL 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 

Fastställande av avgifter för vård och 
behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) 

2021/217 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 

förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  
2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fattat beslut om att lyfta förslag om avgift 
enligt socialtjänstlagen till kommunfullmäktige.  

Huvudregeln enligt 8 kap. 1 § SoL är att stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för mat och logi av den som får vård och 
behandling för missbruk i hem för vård och boende (HVB) eller i 
familjehem. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och 
behandling får kommunen enligt 8 kap. 1 § SoL ta ut skälig 
ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är 
huvudorsaken till stöd och hjälpinsatserna.  

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att 
ersättningsskyldigheten bestäms på det sätt som föreskrivs i 
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen och att inte 
begränsa det sammanlagda maximala beloppet för båda 
föräldrarna till högst det belopp som en förälder ska betala enligt 
lag (så som socialnämnden beslutade 2021-06-21). 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-06-21, § 149 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-08-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-18 
Avgifter SoL, bilaga 1 daterad 2021-08-18 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-05-06 
Beslut SN 2021-06-21, § 149 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) och Björn Möller (-) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska besluta att: 

1. Återremittera ärendet till socialnämnden för behandling av 
förvaltningens och nämndens skilda åsikter.  

2. Uppmana nämnden att ta del av en föredragning av ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8 

Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Skärhamns IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp 
om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas 
genom rak amortering och är slutbetalda senast den 31 
december 2041. 

3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Magne Hallberg (S), Björn 
Möller (KD) fd (M) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 232 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), Gert Kjellberg (TP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Gert Kjellberg (TP) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”Gert Kjellberg (TP) deltar i beslutet.” 

Rosalie Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Magne Hallberg (KD), Björn 
Möller (KD) fd (M) anmäler protokollsanteckning enligt följande: 

”För oss, S och KD är det viktigt: 

Att alla föreningar behandlas lika och att bidragsvillkoren är lika och 
förutsägbara. 

Att föreningarna är fria och framför allt får fokusera på sin verksamhet 
och att kommunen tar ett större ansvar för lokalerna som då också 
lättare kan samutnyttjas.   

Vi anser vidare att skolstrukturen och utbyggnaden av idrottslokaler 
vid de två mellan- och högstadienaven borde komma före satsningar på 
att varje enskild förening ska bygga sina egna lokaler. 

Dessutom är det system som Kultur- och Fritid byggt upp med borgen 
och driftskostnadsbidrag mycket dyrare än om kommunen tog egna 
lån. Räntan är mer än dubbelt så stor i detta system än om kommunen 
själv tog lånen.  Det är främst Tjörns sparbank som tjänar på denna 
modell. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Men det är er budget som majoriteten antagit och ni har tydligen dessa 
prioriteringar i er budget, och vi vill inte sätta käppar i hjulet för någon 
idrottsförening, så vi avstår från att delta i beslutet. 

Och vill ha denna kommentar till protokollet .” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 

Återremitterat ärende: Ansökan från Skärhamns IK om 
kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Skärhamns IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp 
om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas 
genom rak amortering och är slutbetalda senast den 31 
december 2041. 

3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att 
komplettera beslutsunderlaget med en redovisning av 
driftskonsekvens av investeringen på 16,8 mkr som omfattar både 
kostnader och intäkter. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 10:54 – 10:57 samt  
11:00 – 11:05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med tillägg att beslutsunderlaget ska 
kompletteras med en redovisning av driftskonsekvens av investeringen 
på 16,8 mkr som omfattar både kostnader och intäkter. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag samt tillägg från Björn Möller (KD) fd (M). 

70



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-12-09 Dnr 2021/91-045 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande - Ansökan från Skärhamns IK om 
kommunal borgen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Skärhamns 
IK:s förpliktelser gentemot bank upp till ett belopp om 16 800 000 kr. 

2. En förutsättning för borgensåtagandet är att lånen avbetalas genom 
rak amortering och är slutbetalda senast den 31 december 2041. 

3. Borgensavtal och övriga handlingar förhandlas och undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet för 
banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med om- och 
tillbyggnationen av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för utomhusidrott 
och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits 
fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 213 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  

Bilagor 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-12-09 Dnr 2021/91-045

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
De fem idrotts-anläggningarna, Historik och nuläge, bilaga 5 

Beslutet skickas till 
Skärhamns IK  
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Skärhamns IK (SIK) har ansökt om kommunal borgen om 16 800 000 kr 
som säkerhet för banklån för att förbättra Röahallen enligt koncept, se 
bilaga 1 och 2.  

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med om- och 
tillbyggnaden av Röahallen är att skapa en modern idrottsanläggning 
som även kan vara en plattform för utomhusidrott och 
utomhusaktiviteter.  

Idag har anläggningen kapacitetsproblem, framförallt vad gäller 
tillgång till omklädningsrum. Anläggningen behöver dessutom 
tillgänglighetsanpassas och förbättras ur ett miljöperspektiv. Även 
brandskyddet behöver stärkas.  

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys tagits 
fram. Riskanalysen visar på låg risk. 

Om SIK tar lån för att genomföra de planerade om- och tillbyggnaderna 
kommer kostnaderna för föreningen att öka. Kapitalkostnaderna 
förväntas finansieras genom kommunala bidrag vilket innebär ökade 
kostnader för kultur- och fritidsnämnden i form av föreningsstöd.  

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att rekommendera 
kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen till ett belopp om 16 
800 000 kr under förutsättning att kommunfullmäktige ger kultur- och 
fritidsnämnden en utökad budgetram med 1 200 000 kr 2022 och 
ytterligare 450 000 kr per år (totalt 1 650 000 kr) från och med 2023. 

Enligt kommunens borgenspolicy krävs vanligtvis någon form av 
säkerhet från låntagaren/gäldenären för att kommunen ska gå i borgen.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-12-09 Dnr 2021/91-045

Säkerhet kan, enligt policyn, ställas genom exempelvis pantbrev i fast 
egendom, garantiöverlåtelse av byggnad eller solidarisk borgen från 
styrelsemedlemmar (personlig eller annan typ av underborgen). 

Förvaltningen bedömer dock att det saknas förutsättningar att kräva 
säkerhet för kommunens borgensåtagande i detta fall.  

SIK äger ingen fastighet och har således inte möjlighet att upplåta 
panträtt i fast egendom. Det bedöms inte heller vara juridiskt lämpligt 
att använda en garantiöverlåtelse som säkerhet då kommunen äger 
fastigheten som Röahallen är belägen på.  

Förvaltningen bedömer inte heller att det är lämpligt att 
styrelseledamöter i ideella föreningar går i personlig borgen för stora 
lån som föreningarna tar i samband med ny-, till-, och ombyggnationer. 
Detta riskerar att försätta enskilda personer i svåra ekonomiska 
situationer, vilket kommunen rimligen inte ska medverka till.  

Då det inte heller finns någon annan typ av säkerhet som är lämplig i 
förevarande fall föreslår förvaltningen att kommunen gör avsteg från 
borgenspolicyn på så sätt att säkerhet inte krävs för det aktuella 
borgensåtagandet.  

Förvaltningen anser vidare att kommunen bör ingå borgen såsom för 
egen skuld (proprieborgen). Detta för att SIK ska ges möjlighet att 
erhålla lägre ränta för lånen.  

Då ett avgiftsfritt borgensåtagande från kommunens sida inte utgör ett 
otillåtet statsstöd i detta fall, föreslår förvaltningen att borgensavgift 
inte ska utgå. 

Konsekvens 
En utökad upplåning skulle innebära en ökad kostnad för Kultur- och 
fritidsnämnden. Kommunens kreditvärdhet påverkas av de 
borgensåtaganden kommunen har. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Sida 3 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

Versionskontroll 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 
200218 Annica Skog 002 Förtydligande av drift 
210216 Annica Skog 003 Förändrad struktur 
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Sida 4 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

1 Bakgrund 

Röavallen kallas den idrottsanläggningen där Röahallen är byggd. 
Anläggningen består av en konstgräsplan, en 9-manna gräsplan, en 
grusplan, parkering samt två ytterligare byggnader (utöver Röahallen) för 
omklädning/material samt en klubbstuga.  
 
Klubbstugan hyrs idag ut som bostad. Samtliga byggnader är i dåligt 
skick. En av byggnaderna (omklädningsrum för A-laget) var i så dåligt 
skick att den behövde rivas. Tillfälliga omklädningsmoduler hyrs in fram 
tills beslut fattas om Röahallens framtid.  
 
Alla planer och byggnader, exklusive Röahallen, ägs och förvaltas av 
SIK. Röahallen ägs till 5/6 av SIK och 1/6 av SBTK.  Fastigheten ägs av 
Tjörns kommun. 
 

1.1 Parter 
 

I projektplanen hanteras två olika parter. Parterna är: 
• Tjörns kommun – nedan kallad kommunen 
• Skärhamns Idrottsklubb – nedan kallad SIK 

 
Tjörns kommun är i samtliga hänseenden representerad av kultur- och 
fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen, bortsett från avsnittet 
om ”Fastighetsägaren” och om ”Kommunal borgen”. Där representeras 
kommunen av Kommunfullmäktige och kommunkansliet. 
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Sida 5 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

2 Projektets syfte 

2.1 Skärhamns IK idag 
SIK har haft en positiv utveckling under flera år. Den positiva 
utvecklingen visar sig i att SIK idag har fler spelare, fler lag, flera ledare, 
och en starkare ekonomi än föreningen någonsin haft.  

Under de senaste åren har antal aktiva i föreningen gått från 250 till över 
400. Denna ökning beror främst på SIK:s fina utveckling på flicksidan. 

Idag är fördelningen nära 50/50 mellan flickor och pojkar. Till stor del 
beror denna utveckling på de 50 ledare som idag finns i föreningen. Utan 
deras engagemang och ideella insatser hade inte denna ökning av spelare 
skett.  

Dessutom pågår det en satsning inom föreningen att få fler ungdomar 
(både flickor och pojkar) samt unga vuxna att fortsätta sitt idrottande 
högre upp i åldrarna. Satsningen innebär även att man kan hitta tillbaka 
till fotbollen när man slutat med annan idrott i övre tonåren. 

SIK vill vara en aktiv del av det lokala samhället med evenemang som 
exempelvis Tjörn Rundan på cykel och midsommarfirandet i Skärhamn.  

SIK välkomnar även andra föreningar och kommunala verksamheter 
(skolan, Delta) att använda anläggningen för sin verksamhet.  

SIK har även en stor idrottsturismverksamhet genom de träningsläger 
man arrangerar på anläggningen. I huvudsak är det svenska lag som 
kommer till anläggningen, men även en hel del lag från övriga Norden.  

Även denna verksamhet har ökat de senaste åren, men tyvärr har Corona 
året 2020 inneburit en lägre aktivitet inom detta område. 

2.2 Utveckling av anläggningen 
SIK har idag en väl fungerande idrottsverksamhet som kontinuerligt 
växer. 

Expansionen har dock inneburit att anläggningen idag har 
kapacitetsproblem.  

Framför allt är det brist på omklädningsrum. Bland annat ökningen av 
flickor inneburit att man behöver fler omklädningsrum.  

Bristen på omklädningsrum i kombination med att befintliga 
omklädningsrummen är i stort behov av renovering innebär att SIK 
upplever att man inte kan erbjuda sina spelare rätt förutsättningar för sitt 
idrottande.  
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Sida 6 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

SIK vill även kunna erbjuda mindre enskild omklädningsyta för spelare 
som av olika anledningar inte känner sig bekväma att byta om i 
gemensamma omklädningsrum som är könskodade.  

Bekymret med bristen på omklädningsrum visar sig även när föreningen 
har gästande föreningar på plats. Under 2021 kommer SIK ha 16 lag i 
seriespel i Bohuslän, vilket innebär många tillresta lag från regionen. De 
gästande lagen är i behov av omklädningsrum och duschar när de 
kommer. 

Hallbyggnaden med omklädningsrum uppfördes 1984 och är byggd 
enligt den tidens kravspecifikation. Byggnadens tekniska status har nått 
punkten där ”lappa och laga” inte längre räcker, och där behoven och 
byggnormer har förändrats avsevärt sedan byggnaden uppfördes. 
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Sida 7 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

3 Projektets uppdrag 

3.1 Projektets mål 
Målet är att genomföra en om- och tillbyggnad av Röahallen som 
tillgodoser behoven idag och som säkerställer att idrottsföreningen kan 
fortsätta att utvecklas i framtiden.  
 
Dessutom är anläggningen tänkt att tillgänglighetsanpassas, 
miljöförbättras och att brandskyddet förbättras. 
 
Målbilden för den framtida Röahallen är att: 
 

• Inrymma 9 – 14 st. omklädningsrum i olika storlekar, förslagsvis 
enligt nedan: 
a. 2 st. Senior omklädningsrum för både dam/herr  
b. 6 – 8 st. ungdomsomklädningsrum för både flickor/pojkar 
c. 2 st. omklädningsrum för funktionärer (domare herrar/damer 

alt. föreningsdomare flickor/pojkar) 
d. 1 – 2 st. för spelare med speciella behov 

• Inrymma cafeteria/föreningskök och föreningskansli 
• Inrymma samlings- och instruktionsrum 
• Inrymma en logi-del för läger etc. 
• Inrymma ”Öppna” omklädningsrum för allmänheten 
• Installera en miljöanpassad granulatfri fotbollsmatta i hallen.  

3.2 Projektbeskrivning 

3.2.1 Kort beskrivning av projektet 
Förslaget bygger på att man behåller befintlig byggnad med samma 
funktionalitet som idag, men genomför nödvändig renovering invändigt 
och utvändigt så att dessa delar möter dagens krav.  

För att inte äventyra framtida möjligheter så upprättas en ny tillbyggnad 
som integreras med nuvarande hall. 

I tillbyggnaden inreds nya omklädningsrum på våningsplan 1 och kansli, 
omklädnings-, ledar- och samlingsrum på plan 2.  

3.2.2 Omklädningsrum 
Efter genomförda åtgärder kommer anläggningen att ha 9 - 14 st. 
omklädningsrum. Det skulle tillgodose behovet av omklädningsrum för 
flickor, pojkar, spelare med enskilda behov, gästande lag samt skapa 
utrymme för en fortsatt utveckling.  
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Sida 8 (13) 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 

 

Domarrum 
I förslaget finns även möjligheten att ha separata domarrum, vilket är en 
önskan från domarförbundet då domarteamen allt oftare består av både 
kvinnor och män.   

3.2.3 Tillgänglighetsanpassning 
Byggnaden kommer att anpassad för personer med rörelsenedsättning.  

Det kommer finnas hiss, handikappanpassad toalett samt parkeringar i 
direkt anslutning till entrén. 

3.2.4 Miljöanpassning 
Projektet kommer att innebära att bygganden uppgraderas till dagens 
byggnormer.  
Bland annat kommer: 

• bergvärme att installeras för uppvärmning och för varmvatten 
• ledbelysning och rörelsestyrd belysning installeras 
• duschar kommer att ha snålspolande munstycken och pushfunktion 
• toaletter kommer att vara snålspolande 
• fönster på den norra gaveln kommer att bytas mot moderna 

energibesparande fönster 
• ventilationsanläggningen kommer bytas ut och anpassas för att möta 

dagens krav 
• mattan i hallen byts till en miljöanpassad granulatfri matta 

3.2.5 Brand 
Brandskyddet kommer att uppgraderas i samråd med brandkonsult och 
räddningstjänsten i befintlig byggnad.  

Nytt brandlarm och larm installeras i byggnaden.  

Mattan i hallen kommer ha högsta brandklass. 

3.2.6 Samlad verksamhet 
Detta förslag skulle samla ihop SIKs verksamhet i en och samma 
byggnad, vilket skulle innebära minskade kostnader för larm och 
förhoppningsvis även mindre risk för inbrott. 

3.3 Förväntad effekt 
Tjörns kommun har, precis som många kommuner i Sverige, ett rikt 
föreningsliv med många aktiva medlemmar.  

Tjörn skiljer sig dock från riket eftersom anläggningar för 
föreningsverksamhet i många fall ägs och/eller drivs av föreningar 
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(utdrag ur: utredning av det totala stödet för fritidsföreningar i Tjörns 

kommun 2015; Rapport gjord av Utvärderingsringen i Halmstad). 

Många av föreningarnas anläggningar byggdes under 70- och 80-talet 
och är idag omoderna och hårt slitna, så även Röahallen. 

Kultur- och fritidsnämnden fick redan 2013 uppdrag att: 

• Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av 

föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och 
ungdomar skulle prioritera 

Parallellt skulle en plan tas fram för att först och främst säkerställa att de 
största anläggningar är i gott skick.  

Röahallen är en av de prioriterade anläggningarna i denna satsning. 

Målet med om- och tillbyggnaden av Röahallen  

Målet med om- och tillbyggnaden av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för utomhusidrott och 
utomhusaktiviteter. 

 
Förslaget innebär att SIK behov möts och att föreningen kan fortsätta att 
bedriva och utveckla sin verksamhet.  

En verksamhet som ger barn, ungdomar och unga vuxna en meningsfull 
fritid med inriktning på motion, hälsa och lärande i att samarbeta i grupp 
– oavsett ambitionsnivå och ålder. 

3.4 Avgränsningar 

3.4.1 Avtalets omfattning 
SIK kommer att äga och förvalta anläggningen. SIK kommer därmed att 
ha full nyttjanderätt för hallbyggnaden.  

Samlingsal, café och logi

• Föreningscafé
• Lovaktiviteter
• Turneringar
• Friluftsdagar
• Prova-på dagar
• Utbildningar
• Studiecirklar
• Träningsläger

Omklädningsrum  

• Utomhusfotboll
• Inomhusfotboll
• Friluftsliv
• Spontanidrott
• Oorganiserad idrott
• Turneringar
• Läger
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4 Beskrivning av genomförandet 

4.1 Om- och tillbyggnad 
Hallen har ett stort renoveringsbehov samt akut behov av fler 
omklädnings-rum. Med anledning av detta kommer en större om- och 
tillbyggnad och nybyggnation att påbörjas så snart som möjligt.  
 
Förhoppningsvis kan byggnationen starta under 2021. 
 
Den befintliga hallens funktioner och rum behålls som de är idag, det 
kommer dock att ske en omfattande renovering av samtliga ytskikt, VVS 
system samt ventilationssystemen. 
  
På hallens nordvästra kortsida byggs en helt ny tillbyggnad/servicedel i 
två våningar som inrymmer nya omklädningsrum, kontor, förråd m.m. 
Den nya byggnaden integreras med den befintliga hallen.  
 
Bordtennisklubbens lokaler som är i den södra delen av hallen, kommer 
att vara oförändrade, i enlighet med STBK´s önskemål. 
  

 
 
Ovanstående ritning är en principskiss över om- och tillbyggnaden och 
utbyggnaden.  

Ritningen kommer dock att utvecklas efterhand i samråd mellan 
föreningen och entreprenören. Dessutom kommer tillbyggnaden troligen 
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att behöva vara något smalare så att Räddningstjänsten kan ta sig fram 
mellan byggnaden och fotbollsplanen. 

Byggherre  
SIK kommer att vara byggherre i samband med om- och tillbyggnaden.  
 
Ökad belåning 
I samband med om- och tillbyggnaden kommer SIK behöva öka sin 
belåning.  
 
Kommunal borgen 
SIK kommer under 2021 att ansöka om kommunal borgen för det lån 
som SIK behöver ta för att klara av att genomföra projektet. 
 
 

4.2 Kvalitetssäkring och uppföljning 
Byggprojektet kommer att kvalitetssäkras genom lagstadgad 
byggkontroll. 

Under hela processen kommer regelbundna, protokollförda byggmöten 
att hållas.  
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5 Finansiering  

Om- och tillbyggnaden är tänkt att finansieras genom banklån med SIK 
som låntagare och där det finns en kommunal borgen.  

Kostnaden för banklånen tillsammans med driftkostnaden för hallen 
förväntas finansieras enligt nedan:  

5.1.1 Ägande 
 

SIK kommer fortsatta att vara ägare för anläggningen, varför samtliga lån 
för anläggningen kommer att belasta SIK. 

5.1.2 Kapitalkostnader 
 

Samtliga kapitalkostnader såsom räntor och amortering för om- och 
tillbyggnaden bekostas av SIK. Dessa kapitalkostnader kommer att 
finansieras genom kommunala bidrag till100 %. 

5.1.3 Driftskostnader 
 

Samtliga driftskostnader som är kopplade till hallbyggnaden hanteras och 
bekostas av SIK på samma sätt som idag. SIK kommer att fortsätta att 
ansöka om driftsbidrag hos Tjörns kommun. 

5.1.4 Reparations- och underhållskostnader 
 

Reparationskostnader och löpande underhåll av hallen kommer att 
genomföras och hanteras av SIK. Vid behov kommer föreningen att 
ansöka om anläggningsbidrag hos Tjörns kommun och även hos externa 
parter. 

5.1.5 Personalkostnader 
 

Kostnaderna för en heltidstjänst (för daglig skötsel, enklare underhåll 
samt kanslifunktioner) kommer att delfinansieras genom bidrag från 
Tjörns kommun. 
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6 Projektbudget 

Projektet beräknas kosta totalt ca.17,8 Mkr inklusive framtagande av 
förstudie/ram. 

Detaljerad byggkalkyl finns i separat handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptförslaget är framarbetat av: 
Annica Skog, verksamhetschef Tjörns kommun och  
Stefan Eliasson, ordförande SIK 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2021-03-03 Dnr 2019/52-821 

Kultur- och fritidsnämnden 

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

 

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

Skärhamns IK: Utveckling av Röahallen 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 

kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen på 16,8 
miljoner kronor till föreningen Skärhamns IK för utveckling av 
Röahallen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Skärhamns IK startbidrag på 
1 000 000 kronor år 2021 för utveckling av Röahallen, genom 
omdisponering av budget inom ram. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ger Skärhamns IK ett utökat 
föreningsbidrag på maximalt 1,2 miljoner kronor år 2022 och 
maximalt 1,65 miljoner kronor från och med år 2023.  

4. Samtliga beslut gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagandet enligt punkt 
1, samt ger kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram 
med 1,2 miljoner kronor 2022 och ytterligare 450 000 kronor per 
år (totalt 1,65 miljoner kronor) från och med 2023. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK ansöker om kommunal borgen till utveckling av 
Röahallen, enligt koncept (bifogas). Föreningen ansöker också om 
föreningsbidrag med anledning av satsningen.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 33: Information –
Skärhamns IK om utveckling av Röahallen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-10, § 61: Uppdrag – 
Utveckling av Röahallen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 28: Uppföljning av 
Skärhamns IK:s utveckling av Röahallen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2021-03-03 Dnr 2019/52-821

Bilagor 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 
Finansieringsförslag 
Tjörns kommuns borgenspolicy 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skärhamns IK 

Ärendet  
Skärhamns IK ansöker om kommunal borgen till utveckling av 
Röahallen, enligt koncept (bifogas). Föreningen ansöker också om 
föreningsbidrag med anledning av satsningen. 

Bakgrund 

Merparten av idrottsanläggningarna på Tjörn ägs och drivs av 
föreningarna själva. Flera av anläggningarna upprättades under 70- och 
80-talet och är idag omoderna, hårt slitna och är ofta även långt ifrån 
driftseffektiva. Flera har även bristfällig tillgänglighet och bristfällig 
brandsäkerhet. 

Med ekonomiskt stöd från kommunfullmäktige inledde kultur- och 
fritidsnämnden 2014 en extra satsning på de ”fem stora” 
idrottsanläggningarna på Tjörn: Tjörns Ridklubb, Valsängs 
Ryttarförening, Skärhamns Idrottsklubb, IFK Valla och Stiftelsen Tjörns 
Ishall.  

Projektengagemang Projektledning i Sverige AB utförde på uppdrag av 
kultur- och fritidsförvaltningen fördjupade statusbesiktningar av 
anläggningarna med syftet att tydligare klarlägga deras fysiska skick. 
Företaget konstaterade då att Röahallen är starkt eftersatt och föreslog 
att allt utöver stomme och klimatskal rivs. 

Parallellt påbörjades en fördjupad dialog mellan föreningarna 
Skärhamns IK, Skärhamns BTK och kultur- och fritidsförvaltningen 
med uppdraget att arbeta fram olika förslag/scenarier för just 
Röahallens framtid. Föreningarna och förvaltningen har träffats många 
gånger och tillsammans resonerat sig fram till olika lösningar. 
Förslagen har behandlat såväl framtida struktur rörande ägande och 
drift som olika alternativa lösningar gällande renovering av hallen. 
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 2021-03-03 Dnr 2019/52-821

Skärhamns IK besökte kultur- och fritidsnämnden i april 2019 och 
presenterade då det scenario som föreningarna själva ser som mest 
lämpligt för Röahallens framtid. 

I juni 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att i dialog med Skärhamns IK och Skärhamns BTK ta fram ett 
förslag till koncept för Röahallens framtid. Förvaltningen fick också i 
uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning för olika ekonomiska 
scenarier. 

I april 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden att notera förslaget till 
koncept för utvecklingen av Röahallen samt de olika ekonomiska 
scenarierna.  

Under hösten 2020 reviderades konceptet av Skärhamns IK, med stöd 
av kultur- och fritidsförvaltningen. Det reviderade konceptet ligger nu 
till grund för Skärhamns IK:s ansökan. 

Synpunkter 

Enligt borgenspolicy för Tjörns kommun ska kommunal borgen vara 
begränsad i belopp och tid. De borgensåtaganden som Tjörns kommun 
ingår bör vara begränsade till max 10 år. Undantag görs dock för 
borgensåtaganden för ideella föreningar, som kan vara upp till 20 år.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige tecknar 
kommunal borgen för Skärhamns IK:s utveckling av Röahallen på 20 
års avskrivningstid. 

Förvaltningen föreslår också att kultur- och fritidsnämnden beviljar 
Skärhamns IK startbidrag på 1 000 000 kronor år 2021 för utveckling av 
Röahallen, genom omdisponering av budget inom ram. Nämnden 
föreslås också ge Skärhamns IK ett utökat föreningsbidrag upp till 
maximalt 1,2 miljoner kronor år 2022 och maximalt 1,65 miljoner kronor 
från och med år 2023.  

Samtliga beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om borgensåtagandet, och att kultur- och fritidsnämnden får 
en utökad budgetram med 1,2 miljoner kronor 2022 och ytterligare 
450 000 kronor (1,65 miljoner kronor) per år från och med 2023. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2021-03-03 Dnr 2019/52-821

Barnperspektivet 
Beslutet skulle ge positiva effekter för många barn och unga på Tjörn. 

Konsekvens 
En förutsättning för beslutet är att kommunfullmäktige beslutar om 
borgensåtagandet och utökar kultur- och fritidsnämndens budgetram 
med 1,2 miljoner kronor 2022 och ytterligare 450 000 kronor från och 
med 2023. 

 
Annica Skog 
Tf. förvaltningschef
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    Bilaga 1 

 

Finansieringsförslag 

Föreningen Skärhamns IK avser att renovera Röahallen. För att bekosta 
renoveringen föreslås finansiering enligt nedan: 

 

Föreningsägd anläggning 20 års avskrivning 
Renoveringsbelopp                        17 800 000 kr  

Startbidrag                         1 000 000 kr  

Lånebelopp                       16 800 000 kr  

Avskrivningstid 20 år 

    

Räntekostnad 3,00% 

    

Årskostnad   

avskrivning/amortering:                            840 000 kr  

    

Årskostnad   

räntor (år 1):                            504 000 kr  

    

Total kapitalkostnad år 1:                         1 344 000 kr  

  
Finansieringsförslaget bygger på villkoren i befintliga borgenspolicy. 

Föreningen önskar erhålla 100 % kostnadstäckning för kapitalkostnaden i 
form av utökat driftsbidrag. 

// Skärhamn 2021-03-03 

Annica Skog 
Tjörns kommun 
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Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet 
 

De fem idrotts-
anläggningarna 
Historik och nuläge 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Annica Skog 
2021-12-08 
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1 Tjörn kommuns struktur för 
idrottsanläggningar 

Tjörns kommun har ett rikt föreningsliv med många aktiva medlemmar.  

Tjörns kommun skiljer sig från riket eftersom lokaler och anläggningar för 
föreningsverksamhet i många fall ägs och/eller drivs av föreningar.  

Endast ett fåtal anläggningar ägs och drivs av kommunen  

(utdrag ur: utredning av det totala stödet för fritidsföreningar i Tjörns 
kommun 2015; Rapport gjord av Utvärderingsringen i Halmstad) 

Många av föreningarnas idrottsanläggningar har upprättats under 70- 
och 80-talet. Flera av anläggningarna är idag omoderna och hårt slitna 
och ofta även långt ifrån driftseffektiva.  

Flera av anläggningarna har även bristfällig tillgänglighet och 
brandsäkerhet. 
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2 Kartläggning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-06-04, § 35, att en 

kartläggnings skulle göras av Tjörns föreningsdrivna anläggningar. 

I synnerhet de anläggningar som drivs av Tjörns Ridklubb, Valsängs 

Ryttarförening, Skärhamns IK, IFK Valla och Stiftelsen Tjörns 

Ishall. 
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3 Uppdrag från kommunfullmäktige 

Redan 2013 fick kultur- och fritidsnämnden följande uppdrag 

1. Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av 

föreningarna.  

2. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. 

Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter ska prioriteras 

3.1 Budget kopplad till uppdraget 
I budget 2014 fick kultur- och fritidsnämnden 2 mkr. i utökad ram 

för detta uppdrag. Budgetposten föreningsstöd ökades från 5,9 mkr. 

till 7,9 mkr.  

Under hösten 2015 beslutades att anställa en person för att driva 

denna process framåt. 

Titeln blev Verksamhetschef för föreningar och anläggningar 

En person anställdes och började på tjänsten 2016-02-29. 

Från sommaren 2016 har verksamhetschefen vid flera tillfällen även 

verkat som tf. förvaltningschef, tf. fritidschef och nu som tf. mark- 

och exploateringschef. Det har gjort parallellt med uppdraget 

rörande idrottsanläggningarna vilket har lett till att arbetet med 

föreningarna har dragit ut en del i tid. 
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4 Externa utredningar 

Under 2015 genomfördes ett flertal externa utredningar. Bland annat 

gjordes: 

Genomlysning av samtliga fem föreningar 

Professional Management AB 

Okulär-/konditionsbesiktningar av samtliga fem föreningar 

VBK Konsulterande ingenjörer AB 

Året därefter genomfördes: 

Fördjupade besiktningar av anläggningarna Tjörns ishall, 

Röahallen och Tjörns Ridklubb.  

Projektengagemang i Sverige AB. 

4.1 Resultat/utlåtande från genomlysningarna och 
besiktningarna 

4.1.1 IFK Valla – kort sammanfattning: 
IFK Vallas nuvarande föreningslokaler såsom klubbstuga och 

omklädningsrum är i mycket dåligt skick och har omfattande mögelskador.  

Föreningen är därför i behov av att bygga nya lokaler som är anpassade för 

verksamheten.  

Man kan på goda grunder anta att nya lokaler skulle ha en positiv inverkan 

på verksamheten och bidra till att stärka den goda aktivitetsutveckling som 

uppkommit som ett resultat av konstgräsplanen. 

4.1.2 Valsängs Ryttarförening – kort sammanfattning 
Valsängs Ryttarförening har tvingats riva sitt tidigare klubbhus pga. dess 

dåliga skick.  

Föreningen har ett stort behov av ett nytt klubbhus och det bedöms vara en 

absolut förutsättning för att kunna fortsätta med verksamheten och 

utveckla den ytterligare. 

4.1.3 Tjörns ishall – kort sammanfattning 
Stiftelsens Tjörns Ishall har en verksamhet som i dag inte bär sina 

kostnader för att vara hållbar på sikt och åtgärder behöver genomföras för 

att få en hållbar ekonomisk situation. Det finns även behov av reparationer 

och upprustningar.  
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Tjörns kommun bör: 

• inte besluta om ytterligare ekonomiskt stöd till Stiftelsens 

upprustningar (borgenär för lån eller engångsbidrag) utan att en 

hållbar långsiktig ekonomisk plan presenterats för kommunen.  

• bör hjälpa Stiftelsens styrelse med ledningsstöd för att kunna ta 

fram en hållbar långsiktig ekonomisk plan, genomlysning av 

personalbehov och system för att säkra ett långsiktigt underhåll av 

anläggningen.  

• bör kräva att Stiftelsen har en anläggningsansvarig och en 

underhållsplan med underhållsfond som bör följa upp årligen om 

och hur Stiftelsen arbetar i enlighet med underhållsplanen.  

Byggnaden är totalt sett i normalt skick avseende bygg, el och rör, sett till 

byggnadens ålder. (byggnaden är upprättad under 80-talet) 

Vad gäller ventilation så bör nya aggregat installeras. 

Hallen har dock brister vad gäller personalutrymmen, då det saknas wc och 

omklädningsrum för personal. 

4.1.4 Skärhamns IK – Röahallen – Kort sammanfattning 
Röahallen utnyttjas idag i begränsad omfattning av SIK och är en 

belastning för föreningen både ekonomiskt och driftsmässigt.  

Besiktningsgruppen konstaterade att byggnaden är i starkt eftersatt skick 

med bland annat fukt i bottenplatta och i vissa delar av konstruktionen, 

samt bör alla installationer bytas ut. 

Därutöver har tillgängligheten och brandskydd brister, varför 

Besiktningsgruppen föreslår att allt utöver stomme och klimatskal rivs.  

Omklädningsbaracken intill hallen är enligt VBKs konditionsbesiktning i så 

dåligt skick att rivning föreslås. 

4.1.5 Tjörns Ridklubb – Kort sammanfattning 
Besiktningsgruppen konstaterade att byggnaderna är i starkt eftersatt skick, 

med bland annat fukt i väggar, fukt och påväxt på stomme av trä, 

stålstomme har rostangrepp och samtliga installationer bör bytas ut.  

Generellt är det takläckage (otäta infästningar), takplåt saknar 

kondensskydd, dörrar och portar bör bytas ut, samt att det är skador/hål i 

ytterväggar. Takfoten har fuktskador och bör bytas ut. Det saknas 

taksäkerhet och tillträde för service till tak. 
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Generellt är det brister med brandsäkerhet. Även tillgängligheten har stora 

brister.  

Besiktningsgruppen bedömer att en totalrenovering av byggnader och 

installationer skulle kosta 30-35 miljoner. En ny anläggning enligt Active 

Horse, likt den i Härnösand, skulle uppskattningsvis kosta ca 41 miljoner. 
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5 Vad har hittills gjorts? 

Samtliga föreningar är idag i gång med sina åtgärds- och 

investeringsprocesser.  

Processerna har sett lika olika ut hos föreningarna med anledning av 

föreningarnas skilda behov och med hänsyn till respektive förenings 

struktur och situation. 

Föreningarna har kommit olika lång i sina processer.  

5.1 IFK Valla  
IFK Valla var den förening som var först ut med att ta sin 

anläggning in i framtiden. Föreningens nya klubblokal är nu 

färdigställd, bortsett från inredningen på övervåningen. 

 

Tyvärr har glädjen med den nya byggnaden dämpats ganska kraftigt för 

föreningen av flera skäl. Bland annat visade det sig att Skatteverket 

ändrade uppfattning gällande föreningens möjligheter att få dra moms 

för byggnationen. 

Föreningen hade i ett tidigt skede, tillsammans med förvaltningen, vid 

flera tillfällen varit i kontakt med Skatteverket och frågat om 

möjligheterna att hantera momsen för nybyggnationen. Föreningen 

föreslog att de skulle starta en stiftelse för att äga och förvalta den nya 

byggnaden, konstgräsplanerna m.m. En stiftelse med den strukturen 

skulle ha rätt att hantera moms. Detta ansåg Skatteverket var en klok 

idé.  

Men tyvärr så ändrade Skatteverket uppfattning efter en tid. Detta ledde 

till att föreningens byggkalkyl inte längre höll, och föreningen fick svårt 

att klara av at betala vissa byggfakturor. Föreningen valde då att ansöka 

om ytterligare kommunal borgen för att kunna utöka sina lån för att få 

klart byggnationen. 
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I slutskedet av bygget fick föreningen dessutom bekymmer när det var 

dags att koppla in vatten i den nya byggnaden. Det visade sig att vattnet 

höll en väldigt hög salthalt, vilket skulle skada rören i den nya 

byggnaden. För att förhindra skador skulle föreningen behöva köpa in 

ett reningsverk.  

Denna kostnad klarade inte föreningen att hantera i sin byggkalkyl. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade då att ge föreningen ytterligare ett 

bidrag så att föreningen skulle kunna slutföra sin byggnation och kunna 

påbörja uthyrning av byggnaden. 

När bygget var klart och det var dags att påbörja uthyrningen så kom 

pandemin, vilket gjorde att bokningar uteblev.  

IFV Valla har från kommunen erhållit följande:  

Kommunal borgen: 6,1 Mkr. (4,6 + 1,5 Mkr.)   

Föreningen är garanterade ett driftbidrag på 220 tkr. årligen i 20 år 

(beräknat för att motsvara ca 50 % av kapitalkostnaderna på det 

ursprungliga borgensåtagandet) 

Startbidrag:  1,0 Mkr. 

Kompletterande bidrag: 0,9 Mkr.   

5.2 Valsängs Ryttarförening 

 

Valsängs Ryttarförening arbetade i flera år med att ta fram olika 

alternativ på nytt klubbhus. Föreningen har ingen egen anläggning utan 

samarbetar med Valsängs Ridcenter som är en privat aktör. Den privata 

aktören äger såväl anläggningen som hästar.  

Det klubbhus som föreningen tidigare hade blev utdömt och revs.  

Föreningen har saknat de senaste åren är ett klubbhus för det som man 

brukar kalla för ”den avsuttna verksamheten”. Det innebär exempelvis 

103



 

 

 
 

13 

studiecirklar, kurser, tävlingssekretariat och även omklädningsrum och 

toaletter.  

Svårigheten har framför allt handlat om att föreningen samarbetar med 

en privat aktör på ridcentrets anläggning. Om föreningen skulle ha 

byggt en byggnad på en privat fastighet skulle det ha omöjliggjort en 

lösning med kommunal borgen. 

Ett av förslagen som arbetades fram var att föreningen i stället skulle 

köpa en grannfastighet. Under 2019 hade föreningen en dialog med en 

av grannarna som då funderade på att sälja sitt hus. Av olika skäl dröjde 

affären ut på tiden. Men nu i somras (2021) kunde föreningen äntligen 

köpa sin egen fastighet och därmed skapa ett nytt klubbhus. 

Men då säljaren valde att gå ut med fastighetsförsäljningen via mäklare 

så blev det ett väldigt snabbt försäljningsförlopp. Det gjorde att 

föreningen fick välja bort möjligheten att söka kommunal borgen. 

Föreningen har dock en förhoppning att framöver inkomma med en 

ansökan om kommunal borgen i framtiden för att på så sätt sänka sina 

kapitalkostnader. 

Valsängs Ryttarförening har till sin nya klubblokal/fastighet fått:  

Startbidrag:  1,0 Mkr. 

Garanterat driftbidrag i 20 år på maximalt 200 tkr. vilket är beräknat att 

motsvara ca. 50 % av kapitalkostnaden 

5.3 Tjörns ishall 

 

Utredningarna visade att det fanns både strukturella, ekonomiska och 

praktiska bekymmer i driften av ishallen. Med anledning av det fick den 
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nyanställde verksamhetschefen som första uppdrag att ta sig an ishallen 

och försöka komma till rätta med såväl ekonomi som övriga frågor. 

Verksamhetschefen konstaterade snabbt att stiftelsen både behövde öka 

sina intäkter och minska sina kostnader. Det fanns också stora brister i 

arbetsgivaransvaret och brandsäkerheten. 

Relativt snart började de ekonomiska åtgärderna ge resultat och 

siffrorna gick åt rätt håll, även bristerna gällande brandsäkerheten 

åtgärdades. Idag har stiftelsen en ekonomi i balans, med ett resultat 2020 

på + 48 412 kr. och med en soliditet på 4,57%. 

 

Däremot var det svårt att hitta en långsiktig lösning för att komma till 

rätta med bristerna i arbetsgivarrollen och säkerhetsfrågorna. Efter flera 

genomförda utredningar och dialoger med stiftelsen, hockeyföreningen 

och konståkningsklubben enades samtliga parter om att den dagliga 

driften och ansvaret för personal skulle lyftas över till kultur- och 

fritidsförvaltningen.  

 

Från och med 2018-01-01 hyr kultur- och fritidsförvaltningen ishallen av 

stiftelsen. I samband med förändringen lyftes ishallens personal över till 

Tjörns kommun. Det som idag ligger kvar hos stiftelsen är ägandet av 

och ansvaret för byggnaden och parkeringen. Det gör att det är stiftelsen 

som är byggherre och den organisation som både ingår avtal med 

byggentreprenör och som tecknar lån för renoveringen. 

 

Om- och tillbyggnaden av ishallen är nu i full gång. Redan 2018 

renoverades taket. Förhoppningen är att den nya tillbyggnaden är på 

plats till sommaren 2022. 

 

Ishallen har erhållit: 

Kommunal borgen I:   8,8 Mkr. 

Kapitalkostnaden täcks genom höjd hyresintäkt från KFN 

Kommunal borgen II:   8,0 Mkr. 

Kapitalkostnaden täcks genom höjd hyresintäkt från KFN 

Startbidrag:    1,0 Mkr.  

Pengarna gick i första hand till el-revision, fakturor 2017 och ritningar 

Solcellsbidrag:   0,6 Mkr. 

Pengarna ligger på ett konto i väntan på inköp och montering på 

taket på den nya tillbyggnaden. 
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5.4 Skärhamns IK  
Skärhamns IK har vid ett flertal tillfällen varit och presentera sina tankar 

och önskemål för kultur- och fritidsnämnden. 

-06-Kultur- och fritidsnämnden gav 2019-06-10 förvaltningen i uppdrag 

att, i dialog med föreningarna SIK och STBK, ta fram ett förslag till 

koncept för Röahallens framtid. 

Konceptet/förslag presenterades för nämnden 2020-04-27. Förslaget 

innebär en om- och tillbyggnation av den befintliga hallen. Kostnaden 

för byggnationen beräknades till 16,8 Mkr (i 2020 års kostnadsläge). 

 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-03-22 beslutades 

följande: 

1. rekommendera Tjörns kommunfullmäktige att teckna kommunal 

borgen på 16,8 miljoner kronor till föreningen Skärhamns IK för 

utveckling av Röahallen.  

2. bevilja Skärhamns IK startbidrag på 1 000 000 kronor år 2021 för 

utveckling av Röahallen, genom omdisponering av budget inom ram.  

3. ge Skärhamns IK ett utökat föreningsbidrag på maximalt 1,2 

miljoner kronor år 2022 och maximalt 1,65 miljoner kronor från och 

med år 2023.  

Samtliga beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 

borgensåtagandet enligt punkt 1, samt ger kultur- och fritidsnämnden en 
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utökad budgetram med 1,2 miljoner kronor 2022 och ytterligare 450 000 kronor 

per år (totalt 1,65 miljoner kronor) från och med 2023. 

5.5 Tjörns ridklubb 
 

 

 

 

 

Föreningen har under flera år haft flera konstruktiva möten tillsammans 

med förvaltningen. I samband med en nulägespresentation för presidiet 

fick föreningen i uppgift att ta fram en handlingsplan som visar: 

 

• Föreningens behov av åtgärder och investeringar för de 

närmaste 5 åren 

• Föreningens behov av åtgärder och investeringar för de 

närmaste 10 åren 

 

Handlingsplanen utgår från att ingen nybyggnation kommer att ske 

inom de närmaste 5 åren. I handlingsplanen presenterar föreningen 

även sin vision. Deras vision är: 

Den föreningsdrivna, hållbara, klimatsmarta och  

trygga ridsportsanläggningen för boende på Tjörn och i dess närhet. 

Och deras verksamhetsidé är följande: 

Vi erbjuder föreningens medlemmar ridskoleverksamhet i enlighet  

med Svenska Ridsportförbundets riktlinjer.  

Verksamheten bedrivs med föreningens egna hästar som är uppstallade  

på föreningens egen ridanläggning. 

 

Handlingsplanen presenterades för presidiet 2020-11-23.  Därefter har 

inga långsiktiga beslut för ridklubben tagits av nämnden, men 

föreningen har fått återkoppling från politiken om att de avser att 

återuppta dialogen längre fram. 
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Föreningen har dock de senaste åren erhållit anläggningsmedel/bidrag 

för att bland annat anlägga ett karantänstall/vindskydd, för att skapa 

hårdgjorda ytor i delar av hagarna (för att underlätta mockningsarbetet 

och för att minska kväveutsläpp i havet), för leasing av en mer 

miljövänlig traktor, nytt högtalarsystem m.m. 

 

Med anledning av byggnadernas mycket dåliga skick så har både 

föreningen och nämnden inställningen att främst göra investeringar som 

kan lyftas över till en ny anläggning/nya byggnader.  

 

Förening har själva gjort en stor ansökan om medel hos Leader. Det 

ledde till att föreningen under hösten fick hela 1, 2 Mkr i Leaderbidrag 

för att påbörja flera miljöåtgärder i linje med föreningens visoion. 

Åtgärder som kommer att göras är bland annat: 

 

• Byta tak över cafeterian och personalutrymme 

• Byta vindskivor på alla gavlar 

• Byta häng och stuprännor och brädor 

• 2 regnvattentankar till bevattning (ink grävjobb) 

• Saltvattenbevattning 

• Hövagn med våg 

• 4 höhäckar 

• 4 utevattenkoppar som är frostfria (ink grävjobb) 

• Renovera alla hårdytor för lektionshästarna 
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6 Sammanfattning - ekonomiska 
konsekvenser 

Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna för åtgärder beslutade 

i kultur- och fritidsnämnden. Det motsvarar de äskanden som har gjorts 

i samband med budgetprocessen. 

 

Kostnaderna är beräknade på en genomsnittlig ränta på 3 % och en 20-

årig avskrivningstid (i enlighet med kommunens borgens policy). 

Då ränteläget för närvarande är gynnsamt sett ur låneperspektiv et 

innebär det att de faktiska räntekostnaderna kan komma att bli lägre de 

närmaste åren. Å andra sidan kan kostnaderna komma att bli högre i en 

situation där räntan ökar. 

 

 
De rosamarkerade beloppen är ännu inte beslutade i nämnden, utan är endast 

en bedömning/prognos på från förvaltningen gällande kostnader/ekonomiska 

konsekvenser gällande Tjörns ridklubb. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33 

Skärhamns IK: Utveckling av Röahallen 

2019/52 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar Tjörns 

kommunfullmäktige att teckna kommunal borgen på 16,8 
miljoner kronor till föreningen Skärhamns IK för utveckling 
av Röahallen. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Skärhamns IK 
startbidrag på 1 000 000 kronor år 2021 för utveckling av 
Röahallen, genom omdisponering av budget inom ram. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ger Skärhamns IK ett utökat 
föreningsbidrag på maximalt 1,2 miljoner kronor år 2022 
och maximalt 1,65 miljoner kronor från och med år 2023.  

4. Samtliga beslut gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om borgensåtagandet enligt 
punkt 1, samt ger kultur- och fritidsnämnden en utökad 
budgetram med 1,2 miljoner kronor 2022 och ytterligare 
450 000 kronor per år (totalt 1,65 miljoner kronor) från och 
med 2023. 

Barnkonventionen 
Beslutet skulle ge positiva effekter för många barn och unga på 
Tjörn. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK ansöker om kommunal borgen till utveckling av 
Röahallen, enligt koncept. Föreningen ansöker också om 
föreningsbidrag med anledning av satsningen.  

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-04-29, § 33: Information –
Skärhamns IK om utveckling av Röahallen 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-06-10, § 61: Uppdrag – 
Utveckling av Röahallen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-04-27, § 28: Uppföljning 
av Skärhamns IK:s utveckling av Röahallen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-03 
Förslag till koncept för Röahallens framtid 
Finansieringsförslag 
Tjörns kommuns borgenspolicy 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Frank Holvik (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden vill besluta enligt Frank Holviks 
förslag. 
Nämnden svarar ja. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Skärhamns IK 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213 

Ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen 

2021/91 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet 
för att framta plan för underhållsbehov för de fem stora 
föreningarna och hur det faller ut för kommunens ekonomi. 

Sammanfattning 
Skärhamns IK (SIK) ansöker om kommunal borgen som säkerhet 
för banklån som ska användas till att förbättra Röahallen, enligt 
bilaga 1. 

SIK har haft en positiv utveckling under flera år och målet med 
om- och tillbyggnaden av Röahallen är att skapa en modern 
idrottsanläggning som även kan vara en plattform för 
utomhusidrott och utomhusaktiviteter. 

I enlighet med Tjörns kommuns borgenspolicy har en riskanalys 
tagits fram. Riskanalysen visar på en låg risk. 

Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att 
rekommendera kommunfullmäktige att ingå kommunal borgen 
till ett belopp om  
16 800 000 kr under förutsättning att kommunfullmäktige ger 
kultur- och fritidsnämnden en utökad budgetram med 1 200 000 
kr 2022 och ytterligare 450 000 kr per år (totalt 1 650 000 kr) från 
och med 2023. 

Tidigare beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-22, § 33  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Ansökan om kommunal borgen, bilaga 1 
Förslag till koncept för Röahallens framtid, bilaga 2  
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidsförvaltningen, bilaga 3 
Finansieringsförslag, bilaga 4 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska återremittera 
ärendet för att framta plan för underhållsbehov för de fem stora 
föreningarna och hur det faller ut för kommunens ekonomi. 

Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska föreslå att bevilja 
ansökan från Skärhamns IK om kommunal borgen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Björn Möllers (KD) fd (M) förslag. 

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Björn Möllers (KD) fd (M) förslag väljs. 
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Ombyggnadsförslag för Röa Hallen - Skärhamns IK

1) Tillbyggnad och integrering av en ny omklädnings-och servicedel  i två våningar 5) Nytt ventilationssystem (?)
2) Ombyggnation av núvarande omklädnings- och servicerum (inkl logement våning 3) 6) Handikappanpassning
3) Nytt hallgolv (konstgräs för fotboll)
4) Nytt uppvärmingssystem Beräknad investering; 14,2 MSEK exkl moms - 17,8 MSEK inkl moms. (2020 år priser)
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Beräkning av investeringsmedel för ombyggnationen

Nytt lån för ombyggnationen
Renoveringsbelopp  17 800 000 kr inkl Projektledning, uppstartskostnader
Startbidrag 1 000 000 kr
Lånebelopp 16 800 000 kr Kommunal borgen
Avskrivningstid 20 år

Räntekostnad 3,00%

Amorteringsbelopp (årligt) 840 000 kr
Räntebelopp år 1 504 000 kr

Total kapitalkostnad år 1: 1 344 000 kr

Befintligt lån

Lånebelopp  559 948 kr per 31 dec -21

Räntebelopp (årligt) 8 820 kr Nuvarande räntesats: 1,6% 
Amorteringsbelopp (årligt) 80 004 kr Lånet slutbetalt om 7 år

Total kapitalkostnad per år: 88 824 kr
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Driftsbudget SIK (hallbudget) - efter genomförd ombyggnation
(kostnader och bidrag avseende konstgräsplanen ligger utanför)
INTÄKTER Kommentarer
Föreningsintäkter 237 912 kr Hallens andel av föreningsintäkter (medlemsavg, lotter mm)
Befintliga hyresintäkter 350 000 kr Träningsläger/ uthyrning 
Befintliga kommunala driftbidrag 207 500 kr 50 % bidragstäckning för rena driftkostnader
Befintliga kommunala driftbidrag (kapital) 44 412 kr 50 % bidragstäckning för ränta / amortering
Nya hyresintäkter 50 000 kr Utökade intäker pga nyare anläggning samt merförs cafe mm
Nya kommunala bidrag (personal) 306 000 kr 50 % bidragstäckning för personalkostnader
Nya kommunala driftbidrag (kapital) 1 344 000 kr 50 % bidragstäckning för nya lån ombygganden

SUMMA INTÄKTER 2 539 824 kr

KOSTNADER
Personal 612 000 kr Kansli / vaktmästeri / Städ (motsvarande 1,25 tjänst)
Lokalkostnader 365 000 kr Baserade på nuvarande driftkost. inkl rep/underhåll
Försäkring 50 000 kr
Kapitalkostnad nuvarande lån 88 824 kr
Kapitalkostnad nytt lån ombyggnation 1 344 000 kr
Lägerkostnader 80 000 kr
SUMMA KOSTNADER 2 539 824 kr

BALANSERAT RESULTAT -  kr
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Hans Kristensson
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
räkenskapsåret 2020 

2021/359 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2020. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 233 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 
 
Jäv 
Rosalie Sanyang (S) och George Strömbom (C) anmäler jäv och lämnar 
lokalen under ärendets behandling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 

Årsredovisning för Stiftelsen Säbygården avseende 
räkenskapsåret 2020 

2021/359 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns 
för räkenskapsåret 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-02 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

 2021-12-02 Dnr 2021/359-042 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande - Årsredovisning för Stiftelsen 
Säbygården avseende verksamhetsåret 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna årsredovisningen för stiftelsen Säbygården avseende 
verksamhetsåret 2020. 

2. Bevilja styrelsen för stiftelsen Säbygården ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Säbygården har inkommit med årsbokslut, 
verksamhetsberättelse och revisionsrapport för år 2020. Utsedd 
lekmannarevisor tillstyrker att stiftelsens verksamhet godkänns för 
räkenskapsåret 2020. 

Bilagor 
Årsbokslut Stiftelsen Säbygården 2020 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Säbygården 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

Antagande av ny investeringspolicy 

2021/372 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till ny investeringspolicy. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom 
vid utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en 
ny policy. Investeringspolicyn har anpassats till 
lokalförsörjningsprocessen. En större precision har efterfrågats vid 
budgetering varför årsanslag återinförs och starttillstånd 
tidsbegränsas. Den del som avser täckning av driftskonsekvenser 
kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan 
avseende taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att 
alla komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 

För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har 
även en tillämpning tagits fram. 

Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 234 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Förslag till ny investeringspolicy 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 

Antagande av ny investeringspolicy 

2021/372 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny 
investeringspolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att revidera 
innehållet under punkt 4.1: 

Ursprunglig formulering: Till taxefinansierade investeringar ska 
det på totalnivå finnas en beskrivning med bland annat koppling 
till taxan. 

Ny formulering: Till taxefinansierade investeringar ska det på 
totalnivå finnas en beskrivning av hur den påverkar taxan över 
tid. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom 
vid utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en 
ny policy. Investeringspolicyn har anpassats till 
lokalförsörjningsprocessen. En större precision har efterfrågats vid 
budgetering varför årsanslag återinförs och starttillstånd 
tidsbegränsas. Den del som avser täckning av driftskonsekvenser 
kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan 
avseende taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att 
alla komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 

För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har 
även en tillämpning tagits fram. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2020-02-20, § 47 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Förslag till ny investeringspolicy 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag med ändring av punkt 4.1 till följande 
formulering: Till taxefinansierade investeringar ska det på totalnivå 
finnas en beskrivning av hur den påverkar taxan över tid. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-12-08 Dnr 2021/372-041 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande - Antagande av ny investeringspolicy 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny 
investeringspolicy. 

Sammanfattning 
I samband med redovisningen av utvärdering av kommunens 
investeringspolicy beslutade kommunfullmäktige att en ny 
investeringspolicy skulle tas fram. De synpunkter som framkom vid 
utvärderingen har beaktats i arbetet med framtagandet av en ny policy. 
Investeringspolicyn har anpassats till lokalförsörjningsprocessen. En 
större precision har efterfrågats vid budgetering varför årsanslag 
återinförs och starttillstånd tidsbegränsas. Den del som avser täckning 
av driftskonsekvenser kvarstår till 80/20 som huvudregel. 

I förslag till ny policy anges en förändrad beräkning av räntan avseende 
taxefinansierad verksamhet. Beräkningen bygger på att alla 
komponenter kopplat till räntan ska beaktas. 
 
För att skapa tydlighet och struktur i förvaltningens arbete har även en 
tillämpning tagits fram. 

Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 
budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 
årsredovisning.  

Bilagor 
Förslag till ny investeringspolicy 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-12-08 Dnr 2021/372-041

Evike Sandor 
Kommundirektör
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Förslag 
investeringspolicy 
 

Typ av styrdokument Policy 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum och paragraf [Välj ett datum], [Skriv paragraf] 

Diarienummer [Fyll i diarienummer] 

  

Giltighetstid Tillsvidare 
Dokumentansvarig funktion Ekonomi 
Målgrupp för dokumentet Tjörns kommun 
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Sida 1 (14) 

Förslag investeringspolicy 
 

1 Inledning 

Investeringspolicyn fastställer hur investeringar ska hanteras i Tjörns 

kommun. Policyn beskriver bland annat vad en investering är, vad som 

gäller vid budgetering, vad som gäller för genomförande samt när 

investeringar ska tas bort ur kommunens anläggningstillgångar. Policyn 

anger även ansvarsfördelningen i processen. Investeringspolicyn 

fastställs av kommunfullmäktige. 

1.1 Syfte 
Syftet är att få en tydlig och enhetlig investeringshantering i Tjörns 

kommun.  
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Förslag investeringspolicy 
 

2 Förutsättning för investering 

En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell 

anläggningstillgång.  

Grundprincipen är att en vara eller tjänst kostnadsförs när den tas i 

bruk. För att redovisas som investering ska följande tre kriterier vara 

uppfyllda. Uppfylls inte samtliga kriterierna ska anskaffningen 

redovisas som en driftskostnad. 

• Anläggningstillgången ska generera framtida ekonomiska fördelar 

eller medföra en servicepotential för kommunen.  

• Tillgången ska införskaffas för stadigvarande bruk med en livslängd 

om minst tre år. 

• Anskaffningsvärdet ska överstiga ett halvt basbelopp.  

Redovisningen regleras i Lagen om kommunalredovisning samt 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

2.1 Materiella anläggningar  
Materiella tillgångar är anläggningstillgångar som har ett bestående 

värde för kommunen. Dessa är avsedda att utnyttjas stadigvarande i 

verksamheten eller för uthyrning. Det kan vara inventarier, mark, 

tekniska anläggningar och fastigheter.  

 

Inventarier är ett gemensamt namn för exempelvis möbler, fordon och 

maskiner. 

 

Tekniska anläggningar och fastigheter i kommunens regi kan vara 

skolor, särskilda boenden, badplatser, reningsverk med mera. 

Fastigheter avsedda för kommunens verksamhet som ägs av Tjörns 

Bostads AB (TBAB) eller annan extern part tillhör inte kommunens 

anläggningstillgångar.  

 

En materiell anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i 

balansräkningen, det krävs att samtliga nedanstående punkter är 

uppfyllda: 

• Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna eller den 

servicepotential som har samband med innehavet kommer 

kommunen till del.  

• Anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 
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Förslag investeringspolicy 
 

2.2 Immateriella anläggningar  
En immateriell anläggningstillgång är en identifierbar icke 

penningrelaterad tillgång utan fysisk form som exempelvis vissa IT- och 

digitaliseringsinvesteringar. 

 

För att en tillgång ska vara en immateriell anläggningstillgång i 

balansräkningen krävs att samtliga nedanstående punkter är uppfyllda 

enligt RKR:  

 

• Förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i 

form av intäkter eller som kostnadsbesparingar. 

• Är en resurs över vilken kommunen har kontroll. Vilket innebär 

förmågan att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer 

kommunen till del och att andras förmåga att få del av dessa fördelar 

kan begränsas. 

• Har uppkommit till följd av inträffade händelser. 

2.2.1 IT investeringar, Digitalisering   
Investeringar i IT och digitalisering kan vara materiella eller 

immateriella anläggningstillgångar. 

Vid IT- och digitaliseringsinvesteringar kan flera olika kostnader uppstå 

så som för hårdvara, programvara, konsultinsatser, egen arbetstid och 

utbildning av användare med mera. De olika kostnaderna måste därför 

redovisas på olika sätt, en del kan redovisas som investering medan 

andra delar som exempelvis utbildning ska redovisas som driftkostnad. 

2.3 Anskaffningsvärde 
En investering ska bokföras till anskaffningsvärdet. I anskaffningsvärdet 

ska samtliga kostnader ingå som är direkt kopplade till förvärvet. Detta 

beskrivs i RKRs rekommendationer för anläggningstillgångar. 

Projektering och andra kostnader som är direkt hänförliga till 

investeringen redovisas som en investeringskostnad och tas upp som en 

pågående anläggningstillgång fram till beslut om investering. Om inte 

investeringen ska genomföras kostnadsförs upparbetade kostnader i sin 

helhet och påverkar driftbudgeten.  

Vid större investeringar ska investeringen där det är tillämpbart delas in 

i delar så kallade komponenter. Varje komponent ska redovisas med sitt 

anskaffningsvärde.   
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Förslag investeringspolicy 
 

Intäkter i form av anslutningsavgifter för vatten och avlopp ska i 

normalfallet periodiseras mot anläggningstillgångens nyttjandeperiod. 

Detta gäller även offentliga investeringsbidrag.  

2.3.1 Reparation och underhållskostnader 
Kostnader för reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som 
syftar till att bibehålla tillgångens egenskaper, men som inte ökar 
anskaffningsvärdet ska redovisas som en kostnad i driftbudgeten den period 
de uppkommer.  

2.4 Anläggningsregister 
När en investering är klar och slutredovisad aktiveras den som en 

anläggningstillgång i kommunens anläggningsregister.  
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Förslag investeringspolicy 
 

3 Kapitalkostnad 

Kapitalkostnad består av avskrivning och internränta. 

Kapitalkostnadens storlek är beroende på investeringskostnad, 

räntenivå samt nyttjandeperiod. Aktuell verksamhet belastas med 

investeringens kapitalkostnad och startar när projektet är 

avslutat/slutredovisat/aktiverat. 

3.1 Avskrivning 
Kostnaden för den del av investeringen som förbrukats under en period 

är en periodiserad utgift och kallas för värdeminskning eller 

avskrivning. Kommunen tillämpar linjär avskrivning, vilket innebär att 

lika stora årliga avskrivningar görs under investeringens 

nyttjandeperiod (avskrivningstid). Linjär avskrivning sker med 

vägledning av de avskrivningstider/intervall som RKR förespråkar. 

Strävan efter en rättvisande bild är utgångspunkten vid fastställande av 

avskrivningstider. Det är viktigt att avskrivningstiderna speglar den 

faktiska resursförbrukningen. Samma typ av objekt kan därmed ha olika 

långa avskrivningstider beroende på hur/var/av vem det används. En 

lokal bedömning av den förväntade nyttjandetiden ska göras med hjälp 

av exempelvis tidigare erfarenhet och teknisk expertis i samråd med 

ekonomiavdelningen. Vid oklarhet tas beslut av ekonomichef. 

Avskrivningstiden anges i samband med projektbeskrivning och 

starttillstånd och fastställs vid slutredovisning. Anslutningsavgifter och 

offentliga investeringsbidrag periodiseras utifrån investeringens 

nyttjandeperiod och intäktsförs på ett resultatkonto i kontoklass 3. 

Undantagna investeringar där avskrivning inte sker är vid mark- och 

konstinköp, i dessa fall utfaller endast ränta. 

3.1.1 Komponentavskrivning 
Komponentavskrivning ska tillämpas i de fall då betydande och fysiskt 

klart identifierbara delar av anläggningen har väsentligt olika 

nyttjandetider enligt RKR. Det innebär att olika avskrivningstider ska 

tillämpas för olika delar av en investering. 

Återanskaffning av komponent redovisas som ny anläggningstillgång 

och eventuellt kvarvarande restvärde för den ersatta enheten 

kostnadsförs. 

3.2 Internränta 
Internräntan beräknas på investeringens bokförda värde. Internräntan 

följer den internränta som Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger 
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Förslag investeringspolicy 
 

för året och kan förändras från år till år. Justering av räntenivå mellan 

åren påverkar inte tidigare tilldelad budgetram. 

Internräntan avseende taxefinansierad verksamhet, det vill säga vatten 

och avlopp- samt avfallsverksamhet, styrs av gällande lagstiftning och 

praxis. På intäkter i form av anslutningsavgifter genereras intern 

intäktsränta. För taxefinansierad verksamhet beräknas internräntan på 

investeringens bokförda värde redan vid projektets start, det vill säga 

även på pågående projekt.   
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Förslag investeringspolicy 

4 Budgetering 

4.1 Underlag till investeringsbudget 
Varje år ska respektive nämnd bedöma sitt investeringsbehov för hela 

budget- och planperioden enligt kommunens budget- och 

uppföljningsprocess.  

För varje investering ska en projektbeskrivning upprättas av 

förvaltningen som bland annat beskriver investeringen avseende 

alternativa lösningar, extern finansiering samt kostnadseffektivitet. 

Till taxefinansierade investeringar ska det på totalnivå finnas en 

beskrivning av hur den påverkar taxan över tid.

4.2 Finansiering av investeringens drift 
För skattefinansierad verksamhet budgeteras medel centralt för att 

finansiera driftkostnader av beslutade investeringar. För att finansiering 

ska kunna ske måste driftkostnaden finnas med i kommunens beslutade 

investeringsbudget/plan. Den totala driftkostnaden av en investering 

finansieras som huvudregel till 80 procent från centralt avsatta medel, 

resterande 20 procent finansieras av beställande nämnd. Undantag från 

huvudregeln kan dock beslutas av kommunstyrelsen. 

Taxefinansierad verksamhet omfattas inte av ovanstående utan 

finansieras via avgifter utifrån beslutad taxa. 

4.3 Olika typer av investeringsprojekt 
Investeringsbudgeten består av tre typer av investeringsprojekt. 

• Reinvestering är ettåriga investeringsanslag som används för att

återinvestera i investeringar som inte längre kan brukas. För dessa

investeringar finns som huvudregel ingen ny finansiering då

utrymme redan finns i nämndens budgetram.

• Nyinvestering utan totalanslag, är ettåriga anslag som ska

slutredovisas samma år. Dessa anslag kan inte flyttas med till nästa

år även om anslaget inte nyttjats. Projektet avslutas och ytterligare

kostnader kostnadsförs i driften.

• Nyinvestering, som har ett totalanslag för hela projektet, fördelas

över ett eller flera år som är preliminära i tid. Investeringar som har

ett totalanslag ska slutredovisas när projektet är klart och alla

kostnader kostnadsförts. Större investeringsprojekt ska där det är

möjligt etappindelas och slutredovisas efterhand när respektive

etapp är klar.

149



 

 

Sida 8 (14) 

Förslag investeringspolicy 
 

4.4 Beslut om investering 
Kommunfullmäktige beslutar varje år om en investeringsbudget/plan på 

längre sikt i enlighet med kommunens budget- och uppföljningsprocess. 

Investeringsbudgeten/planen omfattar både skattefinansierade och 

taxefinansierade investeringar.  

Investeringar som sker i Tjörns Bostads AB eller annan extern parts regi 

finns med i investeringsbeslutet för att kommunens driftskonsekvens 

ska komma med i planering och finansiering. Denna hantering beskrivs 

ytterligare i kommunens lokalförsörjningsprocess. 

Vid nybyggnation av fastighet/lokal, där Tjörns Bostads AB eller annan 

extern part bygger, budgeterar beställande nämnd behov av inventarier. 

 

För att möjliggöra justering av hyresnivån vid extern uthyrning krävs 

förhandling innan genomförande av investering. 

 

Beslut om investeringsbudget/plan innefattar både investering och 

driftskonsekvens. 

4.5 Förändring under året   
Årets budgetanslag kan av olika anledningar behöva fördelas om. I de 

fall investeringsbudgeten tas på projektnivå kan berörd nämnd 

omfördela mellan olika investeringsprojekt under förutsättning att 

nämndens totala investeringsbudget hålls för året.  

För de verksamheter där investeringsbudget tas på totalnivå, tar 

förvaltningen beslut om omfördelning inom ramen för verksamheternas 

årliga totalnivå.  

 

Kommunstyrelsen kan under innevarande budgetår omprioritera 

mellan nämndernas/verksamheternas totala investeringsnivå inom 

ramen för kommunens årliga investeringsutrymme. 

 

Kommunfullmäktige kan besluta om övriga förändringar av 

kommunens investeringsbudget under innevarande år. 
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Förslag investeringspolicy 
 

5 Genomförande av investering 

5.1 Starttillstånd  
Innan ett investeringsprojekt får starta ska ett starttillstånd upprättas 

och beslutas i berörd nämnd. Om starttillstånd avviker med mer än 1,0 

mkr eller 10 procent mot totalanslag ska starttillstånd upp till 

kommunstyrelsen för beslut. Om ett projekt inte påbörjats inom tre år 

efter beviljat starttillstånd ska starttillstånd tas upp på nytt för politiskt 

beslut. Detta gäller inte för avvikelser inom vatten- och avlopp samt 

avfall och gång- och cykelvägar där budgeten tas på en totalnivå i 

kommunfullmäktige. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämnden 

hanterar starttillstånd per investeringsprojekt inom ramen för dessa 

totalnivåer.  

 

5.2 Uppföljningar och prognos  
Investeringsverksamheten följs upp under året enligt kommunens 

budget- och uppföljningsprocess och sammanfattas i kommunens 

årsredovisning. 

Vid investeringsuppföljningar tas en total prognos fram för projekten 

avseende dess totala kostnad samt en prognos för projektets kostnader 

för innevarande år. I delårsboksluten gör förvaltningarna även en 

likviditetsprognos med tänkta utbetalningar under året som underlag 

för ekonomiavdelningens övergripande likviditetsplanering.  

Investeringar som beräknas avvika med en högre kostnad på mer än 1,0 

mkr eller 10 procent mot totalanslag/totalnivå i beslutad 

investeringsbudget eller mot aktuellt starttillstånd, ska nämnden gå upp 

och begära ett nytt utökat starttillstånd/totalnivå i kommunstyrelsen.      

5.3 Avslut och slutredovisning 
Varje avslutat investeringsprojekt ska slutredovisas och beslutas av 

berörd nämnd. Investeringsprojekt med beslutat starttillstånd som 

överstiger 10,0 mkr ska efter beslut i nämnd vidare till 

kommunstyrelsen. Slutredovisning och aktivering av 

investeringsprojekt ska ske löpande under året, så snart projektet är 

avslutat. 
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5.3.1 Ramjustering 
I samband med slutredovisning och aktivering av skattefinansierade 

investeringar ska en budgetjustering ske till berörd nämnd från centralt 

avsatta medel.  
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6 Utrangering, försäljning och 
nedskrivning 

6.1 Försäljning och utrangering 
Investeringar som säljs eller utrangeras ska tas bort ur 

anläggningsregistret i anslutning till att händelsen inträffar. 

Förvaltningen ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen vid 

försäljning. Ersättningen redovisas som reavinst eller reaförlust i 

driftredovisningen. 

Utrangering ska göras när tillgången inte har något värde för 

verksamheten. Den kan vara förstörd, ha stulits, kasserats eller på annat 

sätt vara oanvändbar. Förvaltningen ansvarar för att meddela 

ekonomiavdelningen vid behov av utrangering. Om tillgången vid 

utrangeringen inte är fullt avskriven ska det bokförda värdet skrivas 

bort och belasta resultatet. 

6.2 Nedskrivning 
En anläggningstillgång som vid årets slut har ett lägre värde ska skrivas 

ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 

Förvaltningen ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen vid behov 

av nedskrivning. En nedskrivning belastar resultatet. 

Om det vid årets slut finns minst en av följande indikationer på att en 

tillgång har ett minskat värde ska en prövning av tillgångens värde 

göras. 

• Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla 

tillgången.  

• Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre 

kan användas för sitt ursprungliga ändamål.  

• Tillgången har åsamkats fysiska skador som sänker dess värde och 

årliga servicepotential.  
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7 Ansvarsfördelning 

Ekonomiavdelningen ansvarar för att samordna arbetet med 

kommunens investeringsprocess. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret i 

förvaltningens investeringsprocess. Berörd nämnd tar beslut 

inom de ramar som anges i policyn, i vissa fall ska nämndens 

beslut vidare till kommunstyrelsen. Ansvaret avser 

investeringsprocessens samtliga delar, från budgetering, 

genomförande, utrangering/försäljning/nedskrivning med mera. 

Ytterligare interna rutiner kan upprättas.  

Lokalförsörjningsprocessen samordnas av ansvarig för 

kommunens lokaler och styrs utifrån egna styrdokument som 

har en nära koppling till investeringsprocessen.  
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Ordlista  
 
Anläggningstillgång - är inom ekonomin en tillgång avsedd att 

användas under längre tid. Den skiljer sig 

från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande 

bruk i verksamheten.  

 

Anskaffningsvärde - är de kostnader som uppstår när någonting 

införskaffas. Det kan vara inköpspriset, men även andra kostnader som 

har uppkommit vid anskaffningen kan räknas in.  

 

Budgetram - är den del av den totala investeringsbudgeten som 

tilldelats respektive förvaltning.  

 

Driftbudget - är en beräkning av intäkter och kostnader för året, görs på 

verksamhet- och/eller ansvarsnivå och mynnar upp i en övergripande 

driftbudget för kommunen. 

 

Etappindelning - projektet delas in i delsträckor. Till exempel kan 

projektering vara en etapp. Om projektet går att dela in i fler avgränsade 

delar går det att dela upp i fler etapper. Detta bör tillämpas vid större 

projekt.  

 

Förvärv - är en anskaffning av något med övertagande av äganderätt. 

Förvärv kan exempelvis ske i form av köp, gåva eller arv. 

 

Komponent - en del av anläggningen för att konstruera en helhet, till 

exempel fasad eller yttertak på en byggnad. 

 

Kostnadseffektivitet - Kostnadseffektivitet och effektivitet innebär att 

resurser används där de gör mest nytta. Det betyder att de resurser som 

används för målet du ska nå, ska vara i proportion till den nytta som 

förbättringen ger. 

 

Kostnadsföra – att kostnaden bokförs direkt i resultaträkningen och 

påverkar därmed driftresultatet. 

 

Likviditetsprognos – är till hjälp för att beräkna om kommunens medel 

täcker exempelvis kommande löner, investeringar och oförutsedda 

utgifter. 

155

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tillg%C3%A5ng
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oms%C3%A4ttningstillg%C3%A5ng


 

 

Sida 14 (14) 

Förslag investeringspolicy 
 

 

Periodisering - är en grundläggande princip inom redovisning som 

innebär att utgifter kostnadsförs under den period då den 

underliggande resursen förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som 

intäkter under den period då de faktiskt intjänas. 

 

Projektering - är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår det 

operativa genomförandet av en större insats av typen skapa en 

anläggning som en väg eller byggnad. 

 

Stadigvarande - utan avbrott, permanent. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunfullmäktige 2020-02-20  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47 
 
Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun 
 
2016/332 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Notera utvärderingen av kommunens investeringspolicy. 

2. En ny investeringspolicy tas fram under året. 

Barnkonventionen 
Förvaltningen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 

 
Sammanfattning 
En utvärdering av kommunens investeringspolicy har genomförts genom intervjuer 
och workshops med tjänstepersoner och politiker.  

Det som framkommit i utvärderingen är bland annat behovet av en större tydlighet 
kring tillämpningen av policyn och att en tydlig processbeskrivning behöver tas 
fram. Andra synpunkter som framkommit är behovet av ett bättre beslutsunderlag 
där kostnadsbesparingar och effektiviseringar vid investeringar tas fram och 
tydliggörs, för investeringar av viss karaktär behöver även alternativa lösningar 
finnas med i beslutsunderlaget. Ett större fokus att hitta extern finansiering behövs. 
Investeringspolicyn behöver också hänga ihop med andra närliggande processer 
som exempelvis lokalförsörjningsprocessen. Större investeringsprojekt behöver 
delas upp i en projekteringsfas och en genomförandefas. En större precision behövs 
vid budgetering samt rutiner behöver tas fram för att klara kommunfullmäktiges 
beslut avseende den totala investeringsvolymen. Budgetavvikelser behöver även 
fortsättningsvis avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott vid 
månadsuppföljningar och delårsbokslut. 

 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen, § 43 den 6 februari 2020, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13 den 23 januari 2020, 
Kommunfullmäktiges beslut den 2017-01-26 § 26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-01-15, 
Policy för investeringshantering i Tjörns kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Gun Alexandersson-Malm (L), Martin Johansen (L) föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11 

Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-

18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att upphäva Strategi och 
riktlinjer för EU-projekt (KS 2010-06-03, § 93). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
gällande styrdokument har genomförts och sex stycken 
styrdokument har identifierats som obsoleta, har ersatts med 
andra regler eller styrs numer direkt i lag. Dessa styrdokument 
föreslås därför upphävas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 235 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 

Översyn och upphävande av inaktuella styrdokument 

2021/75 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-

18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för 
egen del besluta att upphäva Strategi och riktlinjer för EU-projekt 
(KS 2010-06-03, § 93). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
gällande styrdokument har genomförts och sex stycken 
styrdokument har identifierats som obsoleta, har ersatts med 
andra regler eller styrs numer direkt i lag. Dessa styrdokument 
föreslås därför upphävas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla 
förvaltningens förslag. 
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 2021-12-07 Dnr 2021/75-003 

Kommunstyrelsen 

Torbjörn Hall Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 20 
torbjorn.hall@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Översyn och upphävande av 
styrdokument 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upphäva: 

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshantering - handlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-18, § 

139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen 
del besluta att upphäva Strategi och riktlinjer för EU-projekt (KS 2010-06-
03, § 93). 

Sammanfattning 
En översyn av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges gällande 
styrdokument har genomförts och sex stycken styrdokument har 
identifierats som obsoleta, har ersatts med andra regler eller styrs 
numer direkt i lag. Dessa styrdokument föreslås därför upphävas. 

Ärendet  
Personalavdelningen genomför ett arbete med att se över de 
styrdokument som styr HR-området. Så småningom kommer en nya 
sammanhållen personalpolicy att tas fram som ska kunna ersätta den 
nuvarande från år 1992. Vid sidan av personalpolicyn finns flera 
kompletterande äldre men fortfarande gällande styrdokument som 
antogs mellan år 1992 och 2004. Flera av dokumenten är numera 
obsoleta då det till exempel finns nyare regler, det som tidigare var 
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 2021-12-07 Dnr 2021/75-003

lokala regler är numera bindande lag. De dokument inom 
personalområdet som föreslås upphävas är  

1. Handlingsplan för rehabilitering (KF 2002-11-18, § 135) 
2. Stresshanteringhandlingsplan för Tjörns kommun (KF 2002-11-18, § 139) 
3. Mångfaldspolicy Tjörns kommun (KF 2004-05-13, § 61) 
4. Missbrukspolicy (KF 1992-09-24, § 150) 
5. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete (KF 2002-11-18, § 136). 

Det pågår även ett arbete med översyn av nämndernas 
delegationsordningar. I samband med detta arbeta har det 
uppmärksammats ett problem med regler kring ansökningar till EU-
projekt. Strategi och riktlinjer för EU-projekt (KS 2010-06-03, § 93) föreslås 
upphävas då kommunkansliet inte längre är organiserad på det sätt 
som förutsätts i strategin, antalet EU-projekt har minskat vilket även 
minskat behovet av detta särskilda regelverk.  

 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 

Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) samt övergång av verksamhet 

2020/238 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

2. Ge direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) i uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten till Räddningstjänsten Storgöteborg under 2022. 
Avstämningar ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett 
kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka ett 
flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunalförbundet 
1993. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-01/§ 206 att lämna in en 
intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Även resterande kommuner inom Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Stenungsund, 
lämnade in en intresseanmälan. 

Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i 
RSG för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund är nu 
färdigställd och överlämnad till kommunerna, se bilaga 1. 

I samband med överlämnandet uppgav RSG att det är angeläget 
att respektive kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan för att processen inte ska förlora kraft och 
tempo. 

Den fortsatta processen innebär även att SBRFs inriktning 
förändras under 2022, där direktionen har efterfrågat ett 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förtydligat uppdrag från respektive kommun för att möjliggöra en 
övergång till RSG och senare avveckling av SBRF. 

Förslaget som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen har 
arbetats fram i samråd med Lilla Edet, Stenungsund samt 
företrädare för SBRF. Beslutet omfattar den formella ansökan, 
samt ett uppdrag till direktionen i SBRF att verka och möjliggöra 
för övergång av verksamheten under 2022. 

Övriga kommuner har för avsikt att lyfta respektive ärende för 
beslut i kommunfullmäktige i januari. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-01, § 206 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Missiv 2021-12-22 
Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) och Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 2022-01-05 Dnr 2020/238-015 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Ansökan om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) samt övergång 
av verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Tjörns kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

2. Ge direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
i uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av verksamheten 
till Räddningstjänsten Storgöteborg under 2022. Avstämningar ska 
kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund 
med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, 
Härryda, Partille och Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand 
sedan starten av kommunalförbundet 1993. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-01/§ 206 att lämna in en 
intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg 
(RSG). Även resterande kommuner inom Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Stenungsund, lämnade in en 
intresseanmälan. 

Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG 
för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund är nu färdigställd 
och överlämnad till kommunerna, se bilaga 1. 

I samband med överlämnandet uppgav RSG att det är angeläget att 
respektive kommun inkommer med en formell medlemsansökan för att 
processen inte ska förlora kraft och tempo. 
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Den fortsatta processen innebär även att SBRFs inriktning förändras 
under 2022, där direktionen har efterfrågat ett förtydligat uppdrag från 
respektive kommun för att möjliggöra en övergång till RSG och senare 
avveckling av SBRF. 

Förslaget som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen har arbetats 
fram i samråd med Lilla Edet, Stenungsund samt företrädare för SBRF. 
Beslutet omfattar den formella ansökan, samt ett uppdrag till 
direktionen i SBRF att verka och möjliggöra för övergång av 
verksamheten under 2022. 

Övriga kommuner har för avsikt att lyfta respektive ärende för beslut i 
kommunfullmäktige i januari. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-01, § 206 

Bilagor 
Missiv 2021-12-22 
Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lilla Edets kommun 
Stenungsunds kommun 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 Räddningstjänstförbundet 
 Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

Datum:  2021-12-22 
 

 
Tjörns kommun 
Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen 
 
 

Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG)”   

Härmed överlämnas ”Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG)” 

I samband med överlämnandet av utredningen idag den 22 december 2021 delges även 
utredningen till övriga kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Utredningen delges även till SBRFs direktion och RSGs styrelse. RSG kommer också samma 
dag att offentliggöra information på RSG:s hemsida www.rsgbg.se. 

Utredningen är inte uttömmande i alla delar utan kan komma att kompletteras efterhand. 
Dock är det angeläget att Tjörns kommun inkommer med en formell medlemsansökan till 
RSG så att processen inte förlorar kraft och tempo. RSG önskar också att Tjörns kommun 
inkommer med namn på en kontaktperson för att underlätta och påskynda den vidare 
processen. 
 
 
 
Lars Klevensparr                                                Carina Björkman 
förbundsdirektör                                               utvecklingschef 
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1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunal-
förbundet 1993.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har inkommit med var sin 
intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. De tre kommunerna har sedan    
1 januari 2017 organiserat den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett 
gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF). I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns 
kommun även utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av 
kommunalförbundet SBRF är påbörjad. 

Förbundsdirektör Lars Klevensparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och har utsett Utvecklingschef 
Carina Björkman som ansvarig för utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget 
ska bedöma förutsättningarna för ett medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns 
och Stenungsunds kommun. Utredningen påbörjades i januari 2021 avseende 
Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid halvårsskiftet samt 
färdigställdes i sin helhet i december 2021. 

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och 
dokumentation från berörda kommuner, SBRF och RSG om inte annan källa 
anges. Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående 
kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en 
jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel. 
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2 Organisation 

 SBRF:s politiska organisation  
SBRF är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 6 
ledamöter och 6 ersättare där var och en av de tre förbundsmedlemmarna utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. Direktionen väljer för varje mandatperiod (4 år) 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten 
roterar mellan medlemskommunerna varje mandatperiod och innehas under 
pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun. Medlemmarnas 
framställning till förbundet sker genom medlemssamrådet. 

 SBRF:s förvaltningsorganisation 

Vid halvårsskiftet 2021 var det 155 anställda i förbundet. Av dessa är 63 
personer anställda enligt AB1 (Allmänna bestämmelser) och 92 personer är 
anställda på RiB2-avtalet.  

 
Figur 1. Organisation SBRF 3  

 
1 AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor, 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html 
2 RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för 
beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en 
huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021) 
3 SBRF:s organisation: https://sbrf.se/organisationen-sbrf/ (Hämtad oktober 2021)  
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Förbundets ledning består av Förbundsdirektör och Räddningschef som tillika 
är operativ chef. Den operativa chefen har till sin hjälp tre områdeschefer och en 
industrisamordnare. Områdescheferna är ansvariga för den operativa 
verksamheten inom varsitt geografiska område och industrisamordnaren är 
ansvarig för industristyrkan som är stationerad i Stenungsund.  

Sedan maj 2021 har RSG stöttat organisationen genom att tillhandahålla 
resurser för att SBRF ska kunna bemanna de fyra chefsfunktionerna, 
Förbundsdirektör, Bitr. förbundsdirektör, som är en nyskapad befattning, 
Räddningschef/operativ chef samt områdeschef Stenungsund. 

Den förebyggande avdelningen leds av en chef som tillika är brandingenjör och 
som till sin hjälp har en brandingenjör och tre brandinspektörer.  

Utvecklingsstrateg är ett stöd till ledningen bland annat inom områdena höjd 
beredskap, fastighetsfrågor och upphandlingar. Resurs från Stenungsunds 
kommun hjälper till med upphandlingar till en kostnad motsvarande 0,15 
årsarbetare.   

Det finns även en nyinrättad handläggartjänst med samordningsansvar för 
fordon 50% samt ansvar för utbildning och övning av ledningsfunktionerna 
IL/CSR4 50% som saknas i organisationsbilden. (Figur 1) 

Funktionen olycksutredare saknas i organisationen och har köpts in vid vissa 
större olycksutredningar av närliggande räddningstjänster, exempelvis RSG. 

Det administrativa stödet består av två administratörstjänster och en 
kommunikatörstjänst. Sekreterartjänst köps från Tjörns kommun för 
förberedelser, sekreterarfunktion och efterarbete i samband med Direktionens 
möten motsvarande en tidsåtgång på ca 110 tim/år. 

Vid SBRF:s bildande identifierades behov av en 50%-tjänst inom ekonomi och 
en 40%-tjänst inom HR. Ekonomi resurs köps in från Stenungsunds kommun 
och inledningsvis köptes även HR resurs in från Stenungsunds kommun men på 
grund av hög personalomsättning så övergick det till inköp av extern HR-
konsult istället. Efter direktionsbeslut utökades den 40% HR-tjänsten till 100% 
våren 2019 och den ökade kostnaden skulle hanteras inom SBRF:s befintliga 
budgetram. I dagsläget är HR-tjänsten tillsatt med en tillfällig anställning på 
100% som sträcker sig fram till och med oktober 2022. 

Stöd- och servicetjänster såsom fakturahantering, IT, löneadministration, 
växel/telefoni hanteras via avtal med SOLTAK AB som är ett bolag som ägs 
gemensamt av kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv 

 
4 IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, 
VRR. 
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och Öckerö. Fakturering av tjänsterna går dels via Stenungsunds kommun och 
dels direkt på SBRF till en kostnad som motsvarar 0,8 årsarbetare. 

Den operativa personalen består av styrkeledare, brandman heltid och 
brandman RiB och är fördelade på fyra brandstationer, Stenungsund, Lilla Edet, 
Kållekärr och Skärhamn enligt (Tabell 1)  

Tabell 1. Antalet anställda per stationsområde 2021-09-21 

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet 2021/2022 att starta 
en egen industribrandkår med namnet IRIS (Industrins Räddningstjänst I 
Stenungsund). RiB-personalen som idag ingår i Stenungsunds industristyrka 
enligt (Tabell 1) övergår till den nystartade Industribrandkåren, IRIS, i samband 
med att samarbets- och samverkansavtalet mellan SBRF och Industrin i 
Stenungsund upphör vid årsskiftet. Det pågår förhandlingar mellan SBRF och 
IRIS rörande lokaler och övriga behov.  

 Kommentar – Organisation 

 Stenungsund 
kommunstyrka 

Stenungsund 
industristyrka 

Lilla Edet Kållekärr Skärhamn 

Styrkeledare heltid 4  4 4  

Styrkeledare RiB  12    

Brandman heltid 16  11 10  

Brandman RiB 20 20 10 13 13 

Totalt per station 40 32 25 27 13 

SBRF:s organisation innehåller väldigt få egna resurser inom området 
verksamhetsstöd exempelvis, HR, IT, ekonomi och upphandling.  

Det saknas olycksutredarkompetens i förbundet vilket för med sig att få 
olycksutredningar genomförs. Systematiken att följa upp och lära av 
insatser saknas.   

Det finns heller inga operativa ledningstjänster såsom IL utan IL-
funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning som en ren 
beredskapstjänst. 
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3 Riskbild 

 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun ligger i Västra Götaland och gränsar till kommunerna 
Trollhättan, Ale, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg. (Figur 2) 

De fem största tätorterna är Lilla Edet (cirka 40 % av invånarna), Lödöse, Göta, 
Nygård och Hjärtum. I centralorten Lilla Edet ligger kommunens brandstation 
bemannad med heltids- och RiB-personal. 

 
Figur 2. Brandstationer och tätorter i Lilla Edets kommun. 

Lilla Edets kommun har drygt 14 000 invånare och en landareal på cirka 320 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med 7 % fram till 2030 och med 
drygt 19 % fram till 2050. (SCB, 2021)5. I tätorten Lödöse förväntas 
befolkningen växa ännu kraftigare, 60 %, de närmsta 10 åren6. 

Kommunen är till stor del en landsbygdskommun och det finns också större 
sammanhängande skogsarealer med risk för stora skogsbränder. Kommunen 
delas av Göta Älv och risken för ras och skred i Götaälvdalen är hög. Inom 
kommunen finns också omfattande väg- och järnvägstrafik, framförallt E45:an 

 
5 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
6 TTELA, 2021. Då blir Lödöse större än Lilla Edet. https://www.ttela.se/ [hämtad november 2021] 
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och Norge-Vänerbanan. Yrkessjöfart förekommer på Göta Älv via sluss i Lilla 
Edet samt till och från hamnanläggningar. Centralt i kommunen finns Essity 
Hygiene and Health AB, som är kommunens största industriverksamhet, tillika 
Sevesoanläggning7 och därmed också farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 
Inom kommunen finns ytterligare 5 anläggningar som klassas som farlig 
verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 

 Tjörns kommun 
Tjörns kommun ligger i Västra Götaland och omfattar ön Tjörn samt mer än       
1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är 
obebodda. Kommunen gränsar till Kungälv, Stenungsund och Orust. Kommunen 
skiljs från fastlandet av Hakefjorden och Askeröfjorden och från ön Orust av 
Stigfjorden. (Figur 3). Skärhamn är kommunens centralort och dess största 
tätort, men invånarna är bosatta på spridda platser inom kommunen, 
framförallt längsmed kusten. I Skärhamn ligger en brandstation bemannad med 
RiB-personal och i Kållekärr ligger en brandstation bemannad med heltids- och 
RiB-personal. 

 
Figur 3. Brandstationer och tätorter i Tjörns kommun. 

 
7 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 
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Tjörns kommun har drygt 16 000 invånare och en landareal på cirka 170 km2. 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 3 % fram till 2030 och 
nästan 9 % fram till 2050. (SCB, 2021)8. 

Tjörn är en utpräglad turistkommun som sommartid i stort sett fördubblar sin 
befolkning. Vattennära aktiviteter och verksamheter, såsom båttrafik, 
gästhamnsverksamhet, lek, bad och fiske innebär att risken för 
drunkningsolyckor ökar. Bebyggelsen på Tjörn utgörs framförallt av 
villabebyggelse. I äldre samhällen längsmed kusten finns ofta inslag av mycket 
tät och brandfarlig bebyggelse. De verksamheter som finns som innebär 
särskilda risker är bland annat en djuphamn med frekventa anlöp av mycket 
stora fartyg, flertalet magasin och lager som innehåller mycket höga 
brandbelastningar, samt två verksamheter klassade som farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § LSO. Kommunen har broförbindelser till Stenungsund via 
Tjörnbron över Askeröfjorden och till Orust via Skåpesundsbron (länsväg 160). 
Mängden oljetransporter samt den totala trafikintensiteten genom Västerhavet 
förväntas att öka, med ökad risk för olyckor med oljeutsläpp som följd. (SBRF, 
2018)9 

 Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun ligger i Västra Götaland, vid Skagerrak innanför öarna 
Orust och Tjörn. Kommunen gränsar även till Lilla Edet, Kungälv samt 
Uddevalla. (Figur 4) 

Centralort är Stenungsund med cirka 50 % av invånarna. Övriga större tätorter 
är Stora Höga, Jörlanda, Ödsmål, Ucklum och Timmervik. I centralorten 
Stenungsund ligger kommunens brandstation bemannad med heltids- och RiB-
personal. 

 
8 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
9 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 4. Brandstationer och tätorter i Stenungsunds kommun. 

Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och en landareal på cirka 250 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med cirka 5 % fram till 2030 och 
med 13 % fram till 2050. (SCB, 2021)10. 

I Stenungsunds kommun finns ett antal stora petrokemiska industrier med 
komplicerade riskbilder. Inom kommunens område finns det nio anläggningar 
som lyder under 2 kap 4 § LSO. Dessa anläggningar är Nouryon (petrokemi), 
Perstorp Oxo (petrokemi), Borealis Kracker (petrokemi), Borealis Polyeten 
(petrokemi), Inovyn (petrokemi), Vattenfall Kraftverk, AGA Gas, Primagaz 
(gasolhantering) samt NCC Gategård. De sju förstnämnda är även 
Sevesoklassade11 i den högre nivån. I nord-sydlig riktning korsas kommunen av 
E6 och järnvägen Bohusbanan, med stopp i Stora Höga, Stenungsund och 
Svenshögen. På E6 och Bohusbanan transporteras stora mängder farligt gods. I 
fyra hamnar för godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som 
sedan fraktas på havet eller i omfattande rörledningssystem. I väster finns en 
broförbindelse med ön Tjörn och en färjeförbindelse med ön Orust. I kommunen 
finns även stora skogsarealer i svårframkomlig terräng. (SBRF, 2018)12 

 
10 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
11 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
12 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10. 
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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4 Räddningsuppdrag  

 Lilla Edets kommun 
Det inträffar omkring 230 händelser per år (medel 2016–2020)13 som 
föranleder ett räddningsuppdrag i Lilla Edets kommun. Det innebär i snitt 17 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 5). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 5. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Lilla Edets kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)13 

 

Drygt 53 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 120 
olyckor och tillbud per år och 8,9 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre 
än det nationella snittet och 85 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad14. (Figur 6)  

 
13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
14 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 6. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)13 

Nästan 35 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA15-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 7) 

 
Figur 7. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Lilla Edets kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)16 

 
15 IVPA – I väntan på ambulans 
16 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202017 inträffar 0,8 utvecklade 
bränder18 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Lilla Edets 
kommun, vilket är 60 % högre än det nationella snittet på 0,5. 

 

 Tjörns kommun 
Det inträffar drygt 200 händelser per år (medel 2016–2020)19 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Tjörns kommun. Det innebär i snitt 14,5 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 8). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 8. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Tjörns kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)19 

Ungefär hälften av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, 
exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär 
ungefär 100 olyckor och tillbud per år och 6,8 per 1 000 invånare, vilket är 17 % 
högre än det nationella snittet och drygt 40 % högre än övriga kommuner inom 
kategorin Pendlingskommun nära mindre tätort20. (Figur 9) 

 
17 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
18 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
20 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 9. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)19  

 

Drygt 30 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Cirka 20 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 10) 

  
Figur 10. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Tjörns kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)21 

 
21 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202022 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder23 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Tjörns kommun, 
vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Stenungsunds kommun 
Det inträffar drygt 360 händelser per år (medel 2016–2020)24 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Stenungsunds kommun. Det innebär i snitt 14 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 11). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 11. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Stenungsunds kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)24 

 

Cirka 50 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 160 
olyckor och tillbud per år och 7 per 1 000 invånare, vilket är nästan 20 % högre 
än det nationella snittet och 40 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad25. (Figur 12)  

 
22 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
23 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
25 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 12. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)24 

 
40 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 13) 

 
Figur 13. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Stenungsunds kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)26 

 
26 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202027 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder28 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Stenungsunds 
kommun, vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Kommentar – Räddningsuppdrag 

5 Handlingsprogram 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner, eller av 
kommuner bildade kommunalförbund, skyldiga att ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. SBRF 
har ett handlingsprogram som är fastställt av förbundsdirektionen och som gäller 
från 2018-04-10. Nuvarande handlingsprogram är baserat på en äldre riskanalys 
som genomfördes ett par år innan förbundet bildades. 

Handlingsprogrammet behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning 
av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och 
allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.  

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande 
och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett 
tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga 
de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.  

 
27 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
28 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 

Alla tre kommunerna har betydligt fler räddningsuppdrag av typen 
olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade 
kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som 
helhet och jämfört med RSG. Lilla Edets kommun utmärker sig mest i 
statistiken. 
 
Lilla Edets kommun ligger också 60% högre än nationella snittet avseende 
antalet utvecklade bränder i byggnad relaterat till folkmängd.  
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6 Förebyggande verksamhet 

Förebyggandeavdelningen i SBRF består av 5 personer, chef/brandingenjör, 
brandingenjör och tre brandinspektörer. Tjänsterna chef och brandingenjör är 
placerade i Stenungsund och brandinspektörerna är placerade i Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund. Förebyggandeavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
information och rådgivning om brandskydd, tillsyn LSO/LBE, tillståndsgivning 
LBE, plan- och byggprocessen samt planering av externutbildning som sedan i 
huvudsak utförs av operativ personal. 

 Tillsyn LSO och LBE 
Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för 
tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan.  

Inriktningen för tillsynsplanen på SBRF har varit att 

 de objekt som omfattas av kravet på en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet ska besökas med 1-4 års mellanrum beroende på till 
exempel personintensitet, verksamhet, byggnadskonstruktion och status 
på det systematiska brandskyddet (SBA). Inom SBRF finns det ca 250 
verksamheter som omfattats av skriftlig redogörelse och fördelningen 
per kommun är Stenungsund 120, Tjörn 70 och Lilla Edet 60.  

 
 de verksamheter som har tillståndspliktig mängd brandfarlig eller 

explosiv vara ska besökas vart annat eller vart fjärde år. Totalt är det ca 
170 verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga 
eller explosiva varor och fördelningen per kommun är 81 i Stenungsund, 
49 på Tjörn och 40 i Lilla Edet.  

 
 verksamheter som omfattas av skyldigheter vid farlig verksamhet enligt 

2 kap 4 § LSO, ska tillsynas minst vart fjärde år. Inom förbundet finns 17 
anläggningar (Tabell 2) som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 
§ LSO. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att de har analyserat 
riskerna för sådana olyckor som kan orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljön, och i skälig omfattning håller eller bekostar 
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Räddningstjänstens 
kontroll och påverkan av hur de uppfyller dessa krav sker delvis 
kontinuerligt i det regelbundna samarbetet med industrierna och vid 
granskande av säkerhetsrapporter, tillstånd enligt miljöbalken, PBL-
frågor, samt vid gemensamma tillsyner med andra myndigheter.  
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Stenungsund Tjörn Lilla Edet 
AGA Gas Panda fyrverkerier Essity Hygiene and Health 
Borealis Polyeten NCC Wallhamn Sjöfartsverkets sluss 
Borealis Kracker  Vattenfalls kraftverksdamm 
Nouryon  Skanska Terås 
INOVYN  Dammanläggning Stendammen 
Perstorp  Dammanläggning Ryrsjön 
Primagaz   
Vattenfall kraftverk   
NCC Gategård   

Tabell 2. Anläggningar inom SBRF som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO  

För år 2021 var planeringen 116 tillsyner men tillsynsverksamheten har påverkats 
kraftigt av pandemin. Från hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom 
SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket har lett till 
att tillsynsverksamheten i stort avstannat under 2021. Under 2020 utfördes ett 
lägre antal tillsyner jämfört med ett ”normalår” som brukar vara ca 80 tillsyner. 

Tillsyner - SBRF 
 

2020 2019 

LSO 28 56 

LSO-LBE 2 7 

LBE 6 10 

Totalt 36 73 
Tabell 3. Antalet genomförda tillsyner 2020 och 2019 

 Tillstånd LBE 
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på 
delegation av förbundets direktion.  
 

Tillstånd LBE - SBRF 
 2020 2019 

Brandfarlig vara 22 20 

Explosiv vara 7 9 

Totalt 29 29 
Tabell 4. Antalet utfärdade tillstånd 2020 och 2019 
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 Remisshantering 
Det finns ett samarbete med kommunernas plan- och bygglovsavdelningar via   
regelbundna möten där bygglovsärenden granskas och vid behov lämnas även 
skriftliga yttranden. Under 2020 har 53 bygglovsärenden och 11 
detaljplansärenden skickats till förbundet på remiss. Under 2019 hanterades 
remisser på 74 bygglovsärenden och 5 detaljplansärenden. 

I rollen som bland annat remissinstans åt polismyndigheten gällande offentliga 
arrangemang, mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
serveringstillstånd har 33 remisser hanterats av SBRF under 2020 vilket var 
något mindre än normalt på grund av pandemin. Under 2019 hanterades 61 
remisser. 

När det gäller serveringstillstånd så utfärdar Lilla Edets kommun det själva 
medan Stenungsunds och Tjörns kommun anlitar Göteborgs Stad, 
tillståndsenheten. 

 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll bedrivs inom SBRF:s 
medlemskommuner på entreprenad. SBRF följer upp och ansvarar för att 
rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning 
och förskrifter. SBRF har ca 17 000 objekt som omfattas av brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 4 § LSO. Förebyggandeavdelningen ansvarar för kontakt med 
sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och 
verksamhet.  

Förbundet utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt att själva få 
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare 
utföra rengöring på sin fastighet. Under 2020 och 2019 utfärdades 12 
respektive 13 tillstånd.  

SBRF har under 2021 slutfört  ny upphandling av entreprenör för att utföra 
sotning och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Det som skiljer mot 
tidigare upphandlingar är att sotningsmomentet ska utföras underifrån (sk 
stavsotning) där så är möjligt. I upphandlingen fanns en färdig taxekonstruktion 
där anbudsgivarna fick ange sitt timpris för sotning (rengöring) respektive 
brandskyddskontroll. Taxekonstruktionen följer rekommendationen från SKR.29 
Taxan justeras årligen med sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna, SKR och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.  

 
29 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2021. Underlag för upphandling av sotningsverksamhet. 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/brandskyddsk
ontrollsotning.338.html 
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 Information och extern utbildning 
SBRF utbildar medlemskommunernas anställda i brandkunskap och hjärt- och 
lungräddning. Under de senaste åren har dessa utbildningsinsatser minskat på 
grund av en lägre bokningsgrad, troligtvis som en följd av kommunernas 
försämrade ekonomi. 

SBRF utbildar även medlemskommunernas skolelever med start i förskoleklass 
och med fortsättning i årskurs 2, 5 och 8.  

Antalet utbildningsinsatser 2020 påverkades av Corona restriktioner. 

SBRF 2020 2019 

Totalt antal som informerats/utbildats 1197 8278 

Deltagare på Brandkunskap-utbildning 103 359 

Deltagare på HLR-utbildning 121 238 

Informationstillfällen allmänhet 7 62 
Tabell 5. Informationsinsatser och extern utbildning inom SBRF under 2020 och 2019 

 Automatlarm 
SBRF har avtal med anläggningsägare för hantering av automatlarm. Idag finns 
det ca 230 anslutningar och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm 
och är på ca 2 mkr per år där årsavgiften står för ca 0,5 mkr.  

 Kommentar – Förebyggande verksamhet 

Den förebyggande verksamheten har påverkats mycket av pandemin och 
väldigt få tillsyner har genomförts det senaste året. Bedömningen är att 
det finns resurser för den löpande verksamheten men det saknas resurser 
för utvecklingsarbete såsom exempelvis förändrat arbetssätt för ökad 
rättssäkerhet och riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.  

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG som 
har det i egen regi. 
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7 Operativ verksamhet 

Inom SBRF finns fyra brandstationer som är placerade i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Tjörn i Kållekärr och Skärhamn samt fyra räddningsvärn. 
(Figur 14, Figur 15) visar invånarantal och landyta per brandstation och 
kommun med RSG som jämförelse. 

 

 
Figur 14. Invånare per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom SBRF samt RSG 

 

 
Figur 15. Kvadratkilometer landyta per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom  
SBRF samt RSG 

 

 

 Systemledning 
SBRF har sedan 2019 ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande 
ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra 
Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.  
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 Operativ beredskap 
Den operativa beredskapen är enligt (Tabell 6) 

 Ledning Heltid 
Stl/bm 

RiB Stl/bm Värn-personal Kommentar 

Förbundet 1 CSR 
1 IL 

    

Tjörn - 
Kållekärr 

 1 + 2   90s 0 + 2   6min Härön ca 10   

Tjörn -
Skärhamn 

  
0 + 2   6 min 
 

Åstol ca 21 inkl. 
Resurs Räddning 
Klädesholmen ca 9  
Dyrön ca 9  
 

Värnen på Dyrön och 
Åstol har IVPA. 
Resurs Räddning på 
Åstol är frivilliga 
med kompetens och 
utbildning att 
hantera IVPA-larm 

Lilla Edet  

1 + 2   90s 
0 + 2   6 min 
/dagtid 
 

0 + 2   6min 
/kväll, natt, helg 

 

2 brandmän heltid 
på dagtid med 6 min 
anspänningstid har 
finansierats genom 
avtalet med Essity 
som är uppsagt per 
oktober-21 
 

Stenungsund 
Kommunstyrka 

 
1 + 3 +1 skick   
90s 

0 + 2   5min (1K) 
0 + 2   8min (2K) 
 

 

1 person i utökad 
grundbemanning/ 
lag för skick inom 
hela förbundet. 
2K-styrkan 
finansieras i 
dagsläget av SBRF 
till 25% resterande 
del finansieras av 
Industrin 
 

Stenungsund 
Industristyrka 

  
1 + 1 + 4   5 min 
 

 

Övergår till den 
nybildade 
industribrandkåren, 
IRIS, vid årsskiftet 

Tabell 6. Operativ beredskap, SBRF 

Insatsledare (IL) är ingen egen befattning inom SBRF utan en funktion som 
kombineras med en grundbefattning. Det betyder att funktionen Insatsledare är 
en ren beredskapstjänst och detsamma gäller för funktionen Chefs- och 
stabsresurs (CSR). 
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Styrkeledare (stl) och brandmän (bm) på heltiden arbetar alltid dygnspass, ca 7 
dygnspass/månad. Personalplanering utifrån ett förbundsperspektiv är ett 
utvecklingsområde för trots att förbundet har funnits sedan 2017 så har 
personalplaneringen mest skett inom varje stationsområde och inte 
förbundsövergripande.   

Den operativa beredskapen i Lilla Edet stämmer inte överens med aktuellt 
handlingsprogram vilket också framgår av Länsstyrelsens krav på SBRF som 
påpekar att den operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som 
anges i handlingsprogrammet. Enligt handlingsprogrammet så ska styrkan i 
Lilla Edet vara 1+5 med en anspänningstid på 6 min men är i dagsläget 1+2 på 
90s och 0+2 på 6min. SBRF:s motivering till den minskade bemanningen är att 
responstiden har minskat då man delvis infört heltidstjänster.  

Brandman dagtid i Lilla Edet med en anspänningstid på 6 min är stationerad på 
företaget Essity Hygiene and Health AB för att arbeta med brand- och 
olycksförebyggande arbete enligt ett avtal som är uppsagt per oktober-21.  

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet att starta en egen 
industribrandkår med den industristyrka som idag tillhör SBRF. När det gäller 
kommunstyrkan ”2K” som finansieras av både SBRF och Industrin är 
inriktningen att den fortsatt ska vara en kommunstyrka.  

 

 Utbildning och övning  
Utbildning och övning av ledningsfunktioner och brandmän har varit bristfällig 
inom SBRF då det saknats struktur och förmågebeskrivningar för att kunna 
planera och genomföra relevanta utbildningar och övningar.  
 
Under 2021 tillsattes en tjänst för samordning av utbildning och övning för 
ledningsfunktionerna. SBRF har även startat upp ett arbete under hösten 2021 
för att möjliggöra uppföljning av skall-kravs övningar på personnivå via 
personalmodulen i Daedalos. Funktionaliteten har funnits i systemet men inte 
använts tidigare så nuvarande uppföljning är bristfällig.  
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 Fordon 
(Tabell 7) innehåller en förteckning av fordon som ägs av SBRF, några av de 
mindre fordonen är på leasingavtal.  

Stenungsund 
 

Tjörn Lilla Edet 

Släck- och räddningsbil -09 
(Allhjulsdriven 4x4) 

Släck- och räddningsbil -10 Släck- och räddningsbil -21 

Släckbil-reservfordon -04 
 

Tankbil med pump -20 Lastväxlare med tank -21 

Höjdfordon, hävare 32m -03 
 

Lastväxlare med tank -07 Toyota Pickup -11  
Transporter, övning,  

Lastväxlare med pump -05 
 

2st VW Pickup -09 
Båtlarm, övning och på Dyrön 

VW Caddy -09 
Transporter, övning 

Lastväxlare med tank -06 
 

VW Caddy -14 
Transporter, övning 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

Mindre insatsfordon -10 
 

4st ATV (Fyrhjulingar)  
Skärhamn, Åstol, Klädesholmen, 
Härön 

 

VW Pickup -07 
Transporter, övning, båtlarm 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

 

VW Caddy -14 
Transporter, extern utbildning 

Räddningsbåt Pioneer på trailer  

Lätt lastbil, VW Skåp -15 
Transporter 

  

2st ledningsfordon (IL, CSR)   

3st personbilar 
Reserv IL, övning, tillsyn, möten 

  

Tabell 7. Fordon SBRF per augusti-21 

Utöver de fordon som redovisas i (Tabell 7) så finns det även småbåtar, 
båttrailers, släpvagnar, släpsprutor och redskapsvagnar utplacerade på 
brandstationerna. 

Dessutom så finns det en industrisläckbil, tankbil skum och två ledningsbilar 
som i dagsläget ägs av SBRF via leasingavtal men som övertas av 
Industribrandkåren vid avtalets upphörande vid årsskiftet 2021/2022.  

Sedan ett och ett halvt år tillbaka finns det serviceavtal på de tunga fordonen 
inom förbundet. Service och underhåll sköts av lokala verkstäder gällande 
chassi och för påbyggnaden så anlitar man Floby Rescue, Sala Brand och Bronto. 
Service och underhåll på lätta fordon sköts av lokala firmor. 
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Inom förbundet finns en funktion som ansvarar för samordningen av 
fordonsområdet och som arbetar tillsammans med utsedda fordonsansvariga på 
stationsområdena Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

 

7.4.1 Fordon Lilla Edet 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 
De tunga räddningsfordonen, räddningsenhet och lastväxlare med tank är från 
2021. 

Räddningsenheten har skärsläckare, förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det 
finns skum, 100 liter, inget tillsatsmedel. Fordonen är likvärdigt utrustade som 
RSG med olika släckverktyg och full uppsättning med hydraulverktyg av samma 
fabrikat som RSG använder vid trafikolycka. 

På stationen finns också en gummibåt för vattenlivräddning, i bland annat Göta 
Älv, som inte är anpassad för den sortens vatten och uppdrag. Nyinvestering är 
stoppad i väntan på utredning av behovet. 

Det finns även en ATV (fyrhjuling) på kärra (ej registrerad) av äldre modell som 
man fått av Banverket för tunnellivräddning. Kärran är anpassad för att kunna 
hängas efter ATV:n.  

På stationsområdet finns också en välutrustad och mycket funktionell 
skogsbrandscontainer. 

 

7.4.2 Fordon Tjörn 

Sjöräddningen finns i Skärhamn och används som transportör vid händelser i 
skärgården där det inte finns landförbindelse men det finns inget avtal med 
sjöräddningen.  

Färjan till Åstol och Dyrön kan larmas och körs då till Rönnängs brygga för 
transport av manskap, fordon (pickup) och materiel.  

Kållekärrs brandstation: 
Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup.  

Räddningsenheten är från 2010 och rullar ca 1200 mil/år och lastväxlare från 
2007 som går ca 300 mil/år men förmodligen är antalet drifttimmar på 
fordonen fler än mil på väg. Räddningsenheten är välutrustad med 
ändamålsenligt materiel för sitt uppdrag. 

På stationen i Kållekärr finns även en funktionsanpassad båt med trailer.  
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Skärhamns brandstation:  
Här finns en ny tankbil från 2020 och en pickup. Tankbilen som har en kapacitet 
på 7000 liter vatten är utrustad med relativt mycket utrustning för att vara 
tankbil. 

 

7.4.3 Fordon Stenungsund 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 

De tunga räddningsfordonen är från 2003 till 2010 och rullar 400-800 mil per 
år. Fordonen har väldigt få mil på väg men förmodligen desto fler drifttimmar. 
Skicket på fordonen är bra trots åldern. 

Räddningsenheten är inte likvärdigt utrustad som RSG gällande släckverktyg, 
den har förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det finns full uppsättning med 
hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka och 
likvärdig utrustning som RSG avseende brandmateriel. Det finns även 
beslutsstöd i räddningsenheten. 

Hävaren är av fabrikat Bronto, inköpt begagnad och har renoverats under 2021. 
En av lastväxlarna är också begagnad och har gått över 100 000 mil. 

Nytt ledningsfordon som levererats av samma leverantör som levererat RSG:s 
ledningsfordon och med snarlik utrustning. 

Det finns även en gummibåt som inte är anpassad för uppdraget men 
nyinvestering är stoppad i väntan på utredning av behovet. 

 

 Andningsskydd och radio för rökdykning  

SBRF har dubbelflaskor vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, 
mask och ventil är Interspiros produkter incurve och inspire.  

SBRF använder en EX klassad Motorola och spirocom (talgarnityr) vid 
rökdykning. 
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 Kommentar – Operativ verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBRF fungerar inte som en organisation utan består i praktiken av tre 
kommuner som samarbetar inom ramen för ett kommunalförbund.  

Detta påverkar resursplaneringen inom den operativa verksamheten 
negativt och det har saknats en förbundsövergripande planering av 
personal. Den bristande strukturen avseende planering återfinns även 
inom utbildning och övning där det idag finns kompetensbrister och 
oklara förmågenivåer. 

Det finns skillnader mellan RSG och SBRF när det gäller beredskaps-
bemanning. På RSG är det på heltiden 1+4 eller 1+6 och separata RiB-
styrkor. SBRF har på heltiden 1+2 eller 1+3 och kompletterar heltids-
styrkorna med RiB.  

Förändringen från rena RiB-styrkor till heltid/RiB-styrkor har delvis 
varit framtvingad på grund av rekryteringsproblem för RiB men också 
av en vilja att höja nivån gällande kompetens och förmåga. På grund av 
den bristande övnings- och utbildningsverksamheten av operativ 
personal så har detta ännu inte uppnåtts.  
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8 Operativ förmåga 

 Insatsförmåga enligt handlingsprogram 
 

(Tabell 8) visar SBRF:s insatsförmåga enligt handlingsprogrammet30 

Tabell 8. Insatsförmåga enligt SBRF:s handlingsprogram30. Grönt= Ja, Rött= Nej 

 

 
30 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Typinsats Stenungsund Tjörn Lilla 
Edet 

Samverkan 
internt 

Samverkan 
externt 

Lägenhetsbrand med rökdykning      
Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med maskinstege 

     

Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med bärbar stege 

     

Bränder med lång inträngningsväg 
(>25m) 

     

I väntan på ambulans (IVPA)      
Akut omhändertagande av fastklämd vid 
trafikolycka 

     

Losstagning av fastklämd vid trafikolycka      
Losstagning av fastklämd tunga fordon      
Ytlivräddning      
Kemdykarinsats Nivå 3 Nivå 1 Nivå 1   
Brand i stor industrilokal      
Brand i stora publika lokaler, skolor, 
hotell, fartyg 

     

Hantera olycka med spårbunden trafik      
Livräddning hög höjd      
Miljöskadebegränsning, mindre 
omfattning 

     

Fartygsbrandsläckning      
Skuminsats, större spillbrand      
Vattentransport med tankbil      
Omfattande skadehändelse, brand eller 
kem 

     

Omfattande kommunikationsolycka      
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 Farlig verksamhet 
Det finns insatsplaner för kemiklustret i Stenungsund. Arbetet med att ta fram 
insatsplanerna har bekostats av industrierna och genomförts tillsammans med 
SBRF. Det finns även framtagna övningsplaner på de anläggningar som ingår i 
kemiklustret i Stenungsund som innebär att det ska övas minst en gång per år 
och anläggning. Det finns totalt i SBRF en eftersläpning på både insatsplaner och 
på övningsverksamheten. Gränsdragningen avseende förmåga mellan de 
verksamheter som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO och den 
kommunala räddningstjänsten behöver säkerställas och förtydligas. 

 Nationell kemenhet 
MSB har sex så kallade kemenheter i landet och en av dessa är placerad i 
Stenungsund. Kemenhetens uppgift är att stödja den kommunala 
räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse 
med farliga ämnen. Enheterna är utvecklade efter det behov som finns vid 
olyckor med kemiska ämnen och är anpassade till att användas i den ordinarie 
organisationen. Enheterna kan bland annat pumpa och samla upp kemikalier, 
impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor. I 
enheterna finns det även utrustning för att påvisa kemiska stridsmedel och för 
att kunna indikera radiologiska och nukleära ämnen. 

 

 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga 
 

8.4.1 Lilla Edets kommun 

Brandstationen i Lilla Edets kommun är placerad i centralorten Lilla Edet. 
Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 90 
sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid. 

Detta innebär att brandstationen och räddningsenhet (1+4)31 betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 14 000 invånare, cirka 320 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

 

 

 
31 1 styrkeledare och 4 brandmän 

198



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  32 

 

Lilla Edet har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m. För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock förstärkning från annan station/räddningstjänst.32 
(Figur 16, Figur 17) 

 

 
Figur 16. Insatstid33 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
32 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
33 Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått 
inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt 
följande:  
anspänningstid + körtid + 1 minut angreppstid (”räddningsarbetet påbörjats”). 
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Figur 17. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+431 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE34 (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 33 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) täcks 
däremot endast 6 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 9) 

 

Tabell 9. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202035 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Lilla Edet 33 % 74 % 6 % 55 % 

 

 
34 Räddningsenhet 
35 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 
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Cirka 40 % av olyckorna och tillbuden inträffar inom tätorten Lilla Edet. (Figur 
18) 
 

 
Figur 18. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202035. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS36-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid37. 

I exempelvis Lödöse finns det ett område där det bor fler än 500 personer per 
kilometerruta och där responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud 
(median 2018–2020) har varit över 10 minuter (Figur 19). Observera att det 
bara är områden där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden 

 
36 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
37 Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen 
anländer till olycksplatsen. 
 

201



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  35 

 

med befolkning där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns 
inte med. 

 
Figur 19. I exempelvis Lödöse bor det fler än 500 personer per kilometerruta och responstiden (median)  
till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har varit över 10 minuter.  
© Lantmäteriet © SCB © MSB 

 

 

8.4.2 Tjörns kommun 

Brandstationerna i Tjörns kommun är placerade i Kållekärr och i Skärhamn. 
Brandstationen i Kållekärr bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 
90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid och brandstationen i Skärhamn bemannas med 2 
brandmän i beredskap med 6 minuters anspänningstid. 

Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar omkring 8 000 
invånare och en landyta på 85 km2. Räddningsenheten (1+4)31 i Kållekärr 
betjänar däremot hela kommunen, med drygt 16 000 invånare och cirka 170 
km2 landareal. Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters 
resurser och förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om 
samverkan.  
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Kållekärr har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m.38 För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock personal från Skärhamn. (Figur 20, Figur 21) 

 

 
Figur 20. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
38 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 21. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 34 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden däremot endast 1 % av olyckorna och tillbuden inom 10 
minuters insatstid. (Tabell 10) 

 

Tabell 10. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202039 

 
39 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Tjörn 34 % 83 % 1 % 82 % 

204



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  38 

 

 
Den spridda bebyggelsen medför även att olyckorna och tillbuden är relativt 
utspridda i kommunen och på relativt stort avstånd från räddningstjänstens 
resurser. Detta innebär långa insatstider för räddningstjänsten och en relativt 
låg täckningsgrad inom 10 minuter. En viss koncentration av olyckor syns dock i 
Myggenäs, Höviksnäs, Skärhamn, Kållekärr och Rönnäng (Figur 22). 
Täckningsgraden inom 20 minuters insatstid är dock hög, eftersom kommunen 
till ytan är relativt liten. 
 
 

 
Figur 22. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202039. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS40-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

 

 
40 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Inom Tjörns kommun finns det exempelvis ett par områden (norra delen av 
Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 23). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 

 
Figur 23. I norra delen av Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik bor det fler än 500 personer  
per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020)  
har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 
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8.4.3 Stenungsunds kommun 

Brandstationen i Stenungsunds kommun är placerad i centralorten 
Stenungsund. Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 3 brandmän 
med 90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 5 
minuters anspänningstid och 2 brandmän i beredskap med 8 minuters 
anspänningstid. 

Detta innebär att en brandstation och en räddningsenhet (1+4) betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 27 000 invånare, cirka 250 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

Stenungsund har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m.41 För samtidig 
rökdykarinsats och utvändig livräddning med stegutrustning krävs både 
heltids- och RiB-personal. (Figur 24, Figur 25) 

 
Figur 24. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
41 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

207



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  41 

 

 
Figur 25. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+3) inom 10 minuters 
insatstid är 57 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden 32 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 11) 

 

Tabell 11. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202042 

 
42 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Stenungsund 57 % 88 % 32 % 83 % 
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Merparten av olyckorna och tillbuden inträffar i och omkring centralorten 
Stenungsund. (Figur 26) 
 

 
Figur 26. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202042. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS43-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

Inom Stenungsunds kommun finns det exempelvis ett par områden (Hallerna i 
södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 27). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 
43 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Figur 27. I Hallerna i södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda bor det fler än 500 personer per  
kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har  
varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 

8.4.4 Täckningsgrad i jämförelse med RSG 

I (Tabell 12) redovisas en teoretisk insatstid för olyckor och tillbud per 
kommun och med RSG som jämförelse. För att kunna påbörja exempelvis 
rökdykning för livräddning vid brand i byggnad krävs att räddningsenhet (RE) 
1+4 är på plats så därför är det angeläget att även titta på denna täckningsgrad 
och inte bara på när första resurs är på plats. 

När det gäller RE 1+4 på plats så här procenttalet för Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund betydligt lägre än RSG och inom 10 minuters intervallet utmärker 
sig särskilt Lilla Edet och Tjörn med väldigt låga procenttal. Även procenttalet 
för första resurs på plats är högre på RSG och även här uppvisar Lilla Edet och 
Tjörn relativt låga procenttal inom 10 minuters intervallet. 

Tabell 12. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020 

Kommun/RTJ Olyckor och 
tillbud  

2018–2020 

Första 
resurs inom 

10 min 

Första 
resurs inom 

20 min 

RE (1+4) 
inom 10 min 

RE (1+4) 
inom 20 min 

Lilla Edet 309 33 % 74 % 6 % 55 % 
Stenungsund 466 57 % 88 % 32 % 83 % 
Tjörn 219 34 % 83 % 1 % 82 % 
RSG 10 638 71 % 97 % 69 % 97 % 
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 Kommentar – Operativ förmåga 

Lilla Edets kommun har låga procenttal gällande när RE 1+4 är på plats 
vilket är ett viktigt mått på förmåga rökdykning/livräddning vid brand i 
byggnad. Detta i kombination med att Lilla Edet ligger 60% över rikssnittet 
för utvecklade bränder i byggnad gör det särskilt anmärkningsvärt. Lilla 
Edets kommun har expanderat kraftigt söderut vilket innebär längre 
insatstider från kommunens brandstation. Det finns även en stor sårbarhet 
med få förbindelser över älven som kan få stor påverkan på den operativa 
förmågan. 
 
Tjörns kommun har en tätortsutbredning längs kusten vilket medför att 
även olyckor och tillbud blir relativt utspridda och på relativt stort avstånd 
från räddningstjänstens resurser vilket påverkar insatstiderna. 
 
Stenungsunds kommun har en annan tätorts utbredning än de övriga 
kommunerna vilket innebär att olyckor och tillbud sker på många olika 
ställen inom kommunen. Det har skett en kommuntillväxt söderut som 
påverkar insatstiderna i negativ riktning. 
 
SBRF saknar höjdfordon i form av maskinstege som kan användas för 
livräddning/alternativ utrymningsväg. Befintligt höjdfordon, som är en 
hävare, är framförallt ett arbetsredskap. Det finns inga reserv-höjdfordon i 
förbundet utan vi långvarig frånvaro kan hävare lånas in från leverantör. 
Befintligt höjdfordon är placerat i Stenungsund och fram till för ett par år 
sedan så fanns det även ett höjdfordon placerat i Lilla Edet men det har 
utrangerats och inte ersatts. Det är känt att det finns två flerbostadshus i 
Lilla Edets tätort som har en alternativ utrymningsväg via 
räddningstjänsten höjdfordon men detta har inte hanterats vidare i 
samband med att höjdfordonet togs bort.  
 
Det finns en kemkompetens inom SBRF som kan utvecklas till ett framtida 
kompetenscentrum inom åtgärder vid kemikalieolyckor med hjälp av de 
resurser och kompetens som finns inom RSG och i samarbete med 
kemiindustrin i Stenungsund.  
 
Det finns 17 anläggningar som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO 
där det finns en betydande eftersläpning avseende samråd, övning och 
tillsyn. Här är det också viktigt att tydliggöra gränssnittet mellan industrin 
och den kommunala räddningstjänsten gällande ansvar och förmåga.  
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9 Fastigheter och anläggningar 

 Brandstationer 
 

9.1.1 Lilla Edet 

I Lilla Edets kommun finns en brandstation som ägs och förvaltas av AB 
EdetHus. På området finns det 2 byggnader (stationsbyggnad och en 
förrådsbyggnad) och en carport. Ursprungligen var byggnaden kommunförråd 
och byggdes om i mitten på 90-talet för att anpassas till brandstation för RiB-
anställd personal. Under 00-talet har flera om- och tillbyggnader av kontor och 
övernattningsrum gjorts för att hjälpligt uppfylla behoven.  

Brandstationen har under en längre tid haft stora arbetsmiljöproblem kopplat 
till lokalerna. I samband med en inspektion tog Arbetsmiljöverket beslut om ett 
föreläggande förenat med vite. SBRF har vidtagit åtgärder under sommaren 
tillsammans med Edethus och kommunen för att komma till rätta med 
problemen.  

Kommunfullmäktige i Lilla Edet har tagit beslut om att en ny brandstation ska 
byggas och gett uppdrag till Kommunstyrelsen att starta projektering så 
brandstationen kan stå klar under 2023. Placeringen behöver utredas utifrån 
exempelvis riskbild, insatstid, tillgänglighet för RiB. 

Ambulansverksamheten inom NU-sjukvården hyr en p-plats samt en 
kontorsarbetsplats på stationen i Lilla Edet genom avtal med SBRF.  
 

9.1.2 Tjörn 

Tjörns kommun har två brandstationer som är belägna i Kållekärr och 
Skärhamn. Brandstationerna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads AB (TBAB). 
Stationerna är RiB-stationer och inte anpassade för heltidspersonal med 
exempelvis övernattningsrum. Heltidspersonal finns idag på Kållekärrs station 
och där har provisoriska lösningar gjorts i form av att kontor har gjorts om till 
övernattningsrum men detta är förknippat med arbetsmiljöproblem. En 
förstudie utförs av TBAB där möjligheterna för ytterligare övernattningsrum 
och kontorsutrymmen inom brandstationen ska undersökas. 

Skärhamns brandstation fungerar bra för RiB-personalen och har även väl 
fungerande kontorsarbetsplatser och konferensrum. 

Brandbodarna som används av räddningsvärnen på Klädesholmen, Åstol, Dyrön 
och Härön ägs och förvaltas av Tjörns kommun. 
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Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr utrymmen på Kållekärrs 
brandstation genom ett avtal direkt med TBAB och inte med SBRF även om 
vissa ytor samutnyttjas. 
 

9.1.3 Stenungsund 

I Stenungsunds kommun finns en brandstation som fungerar som 
huvudbrandstation för förbundet och den ägs och förvaltas av kommunen. Det 
är trångt och ont om plats på både kontorssidan och i vagnhallen. Befintlig 
brandstation är i stort behov av ombyggnation och renovering avseende 
omklädningsrum samt mer kontorsutrymmen och fler övernattningsrum som 
idag finns i tillfälliga Indusmoduler. Enligt ansvarig förvaltare har det inte 
utförts något underhåll i år då planer finns för en ombyggnation och då ska 
underhållet samordnas med det projektet. Det som var planerat i år var 
invändigt underhåll och fönster. 

På stationsområdet finns även ett nybyggt varmgarage med fem portar och 
lektionsutrymme. Det pågår förhandlingar med IRIS, Petrokemiföretagens 
nystartade industribrandkår som önskar hyra mer än halva varmgaraget, tre 
portar, från och med årsskiftet.  

Det finns framtida planer inom Stenungsunds kommun som kan komma att 
påverka brandstationens nuvarande placering. I dagsläget är ingen ny framtida 
placering av brandstationen bestämd. 

Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr ambulansplats, kontor 
och övernattningsrum av SBRF.  
 

9.1.4 Övrigt Brandstationer 

På brandstationen i Stenungsund finns slangtvätt, luftfyllning och där utförs 
tvättning av kontaminerade kläder och material för hela förbundet. 
Kontaminerad utrustning placeras i containrar på utsidan av stationen innan 
det tas om hand för tvätt.  På stationerna i Lilla Edet och Tjörn finns utrustning 
för luftfyllning. Tvätthallar och gym finns på samtliga stationer. 

 Övningsanläggningar 
Lilla Edet har en övningsplats inne på pappersbruket Essitys mark där det finns 
ett containersystem i två våningar och en övertändningscontainer samt 
möjlighet att öva på fordon. Anläggningen är eftersatt på grund av bristande 
underhåll. Det finns inget gällande avtal mellan SBRF och Essity för 
övningsplatsen utan räddningstjänsten får använda den enligt muntlig 
överenskommelse. 
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Tjörn har en övningsanläggning i Heås där det finns ett containersystem och 
möjlighet att öva trafikolycka, klippning av fordon. Anläggningen är eftersatt 
och befintlig lektionssal kan inte användas på grund av mögel. Marken ägs av 
TBAB och det som är på marken ägs av SBRF. Inget hyresavtal eller arrendeavtal 
finns utan SBRF får låna marken. På samma område finns även Tjörns 
brukshundklubb men de har en egen lokal.  
 
Stenungsund har ingen egen separat övningsplats utan övar det som går på 
brandstationens område. Rökdykning övas på brandövningsfältet Bränningen 
och kostnaden för övningen faktureras till SBRF. Bränningen ägs av 
andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety 
Solutions. Prevent Safety Solutions har i uppdrag att administrera och driva den 
dagliga verksamheten vid Bränningen. 

 Hyres- och driftskostnader 
(Tabell 13) visar en sammanställning av hyreskostnader per brandstation. 
Hyreskostnaden för Stenungsund visar hur fördelningen ser ut idag mellan 
SBRF och Industrin. Avtalsförhandlingar pågår mellan SBRF och IRIS kring 
bland annat lokalkostnader så den framtida fördelningen är inte klar.  

 

År 2020 Yta m2 Hyra Hyra/mån Hyra/m2 Kommentar 

Stenungsund  totalt: 
               
               SBRF:s andel: 

2051 1 712 000 
 

1 073 000 
 

143 000 
 

89 000 

835 Del av stationen hyrs av 
Industristyrkan genom 
avtal 
 
Exklusive kostnaden för 
Indus-moduler: 
114 000kr/år under 2021 
 

Kållekärr 601 777 000 
 

65 000 1292  

Skärhamn 902 924 000 
 

77 000 1024  

Lilla Edet 1090 521 000 43 000 
 

478 exkl. el 
 

~655 inkl. el 
 

El ingår inte i hyran 
~193 000kr/år 
 

Tabell 13. Hyreskostnader per station 

 

För att få en bild av SBRF:s totala hyreskostnad följer även en sammanställning i 
(Tabell 14) över övriga hyreskostnader i förbundet baserat på utfall 2020. 
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Kostnaden för Indus-modulerna är per 2021 då det tillkommit en ytterligare 
modul under året. 

År 2020 Objekt Kostnad/år 

Stenungsund Vattenfalls bergrum 
Indus-moduler 
 

64 000 
114 000 

 
Tjörn Brandbodar Räddningsvärn 

 
183 000 

Lilla Edet Idrottshall 
 

4 800 

Tabell 14. Hyreskostnader övrigt 

Slutligen en sammanställning i (Tabell 15) av förbundets totala hyres- och 
driftskostnad för fastigheter och anläggningar baserat på utfall 2020.  

Kostnadspost Utfall 2020 

Hyra 3 648 000 

El (brandstn Lilla Edet) 193 000 

Städning 354 000 

Sophämtning 32 000 

Totalt: 4 228 000 
Tabell 15. Hyres- och driftskostnader år 2020 

 Kommentar - Fastigheter 

När det gäller framtida kostnader för brandstationerna är det viktigt att 
bevaka ökade kostnader som en följd av nybyggnation av brandstation i 
Lilla Edet och på sikt också i Stenungsund. Det är även viktigt att nuvarande 
brandstationer är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas, 
exempelvis en anpassning till behovet som följer av heltidsanställd operativ 
personal. RSG tillämpar självkostnadshyra för brandstationerna i förbundet 
vilket inte SBRF gör. Självkostnadsmodell för tillkommande kommuner i 
förbundet måste utredas vidare.  

Övningsanläggningarna är i dåligt skick beroende på bristande underhåll 
och även här behöver behovet kartläggas och kostnadsuppskattas.  
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10 Avtal mellan SBRF och annan part 

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på SBRF och 
dess uppdrag. 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst i ett område i Ale Kommun som tillhör 
Lilla Edets kommun.  
 
Automatlarmsanläggningar 
Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm. 

Avonova 
Avtal företagshälsovård 
 
Bohus räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Lödöse-Grönnäs 
Avtal angående hjälp i södra delen av Stenungsunds kommun. 
 
Entropi SAB 
Avtal gällande miljösanering. 
 
Essity Hygiene and Health AB i Lilla Edet (Uppsagt, gäller till oktober, ev 
förlängning året ut) 
Samverkansavtal, SBRF har utfört brand- och olycks-förebyggande arbete på 
Essity Hygiene and Health mot en intäkt på 62 000 kr/månad.  
 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning 
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser 
inom kommunen. 
 
Kemiindustrierna i Stenungsund, samverkan- och samarbetsavtal (Uppsagt 
till årsskiftet 2021/2022) 
Avtalet ger en intäkt för personal, lokal, övning, material på ca 10 100 tkr/år 
 
Lunds Program Arkitekter 
Förnyat avtal gällande Daedalos från 2021-01-01 till 2022-12-31 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avtal gällande regional kemdepå vid olyckor med farligt ämne. 
Avtal gällande förbundets tillhandahållande av en kemkoordinator. 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Sjuntorp-Lilla Edet norra. 

216



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  50 

 

Rengöring och brandskyddskontroll 
Lilla Edet: avtal med Learn for the future LFTF AB som gäller 2021-09-01 - 
2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är 5 år. 
Stenungsund och Tjörn: avtal med Sotningstjänst i Väst AB som gäller          
2021-09-01 - 2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är  
5 år. 
 
Räddningstjänsten MittBohuslän 
Avtal angående hjälp i norra delen av E6 i Stenungsunds kommun. 
 
Tjörns kommun 
Sekreterartjänst i samband med Direktionens möten till en kostnad av 35 000 
kr/år. Avtalet gäller fram t.o.m. 2021-12-31 
 
Trafikverket 
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 
Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. 
Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.  
Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats. 
 
Västra Götalands län 
Interkommunalt avtal med samtliga kommuner om hjälp i räddningstjänst. 
 
Västra Götalandsregionen – Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården 
Avtal gällande transport av skadad i terräng samt lyft och/eller bärhjälp till 
ambulans 
 
Västra Götalandsregionen 
Avtal gällande IVPA för brandstationerna i Lilla Edet, Stenungsund, Kållekärr 
och Skärhamn samt för Räddningsvärnen på Dyrön och Åstol 
 
Västra Räddningsregionen 
Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm-
och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med 
RSG som driftsansvarig. 
 
Västtrafik 
Avtal gällande räddningssamverkan med färja/Västtrafik vid insats på Dyrön, 
Åstol, Tjörnekalv och Härön. 
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11 IT-system 

IT-system som används inom SBRF 
 
Daedalos Daedalos används som 

verksamhetssystem för förebyggande och 
för händelserapporter. 
Personalplanering i Daedalos har inte 
använts men håller nu på att införas. 
Daedalos används även som diariesystem 

Microsoft 365 Det som är infört är Office, Outlook 
eposttjänst, Onedrive-personlig 
lagringsyta i molnet samt Teams-digital 
samarbetsyta i molnet för delning av 
dokument, filer, chatt och videomöten.  
Onedrive används också som diariesystem. 
 
Microsoft-licenser håller på att ses över för 
att minska licenskostnaden.  

Personec Personalsystem  

Winlas-förhandling Personalsystem 

Agresso – Unit4 Ekonomisystem 

Winlas Personalsystem för hantering av 
anställningar 

Visma Proceedo Inköp 

Infosoc Rättsdatabas 
Tabell 16. IT-system som används inom SBRF 

 Kommentar – IT 

 

Saknas struktur och riktlinjer kring informationssäkerhet, diarium och 
arkiv. Informationen som hanteras i M365 är inte 
informationssäkerhetsklassad och det saknas ett godkänt diariesystem.  
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12 Personal 

 Arbetsmiljö 
Stora arbetsmiljöproblem inom SBRF med många pågående ärenden, främst 
kopplat till lokaler som inte uppfyller verksamhetens behov eller gällande 
regelverk. Det finns också pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket enligt 
anmälan 6.6a.  

SBRF har ett flertal pågående rehabiliteringsärenden hos företagshälsovården, 
Avonova. 

En anledning till att arbetsmiljöproblemen har blivit så många och så 
omfattande är att SBRF saknar ett förbundsövergripande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 

 Rekrytering och tester 
Rekrytering av RiB är en utmaning inom hela SBRF:s område särskilt för 
bemanning dagtid. Rekryteringen av RiB har skett kommunvis eller till och med 
stationsvis och inte varit en sammanhållen process i förbundet.  

Vid nyanställning av brandmän ställs krav på utförd rullbandstest för 
nyanställning (5,6 km/h) samt fysiska tester för att få en samlad bild av den 
sökande och dess fysiska förmåga. De fysiska tester som används inom SBRF är: 

1. Simning, godkänd guldboj 
2. Fysiska tester 

a. Stående längdhopp 
b. Löpning 3000m 
c. Gripstyrka 
d. Lyft till hakan (15kg) 
e. Bänkpress (30kg) 
f. Rodd 500m 

3. Moment-bana med moment som avser hantering av brandmannens 
utrustning; slangdragning, resning av stege, bära slangkorgar etc. 
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De fysiska testerna som tillämpas vid rekrytering följer MSB/Winternets 
rekommendationer och är desamma som på RSG men riktvärdena skiljer sig: 

Riktvärden fysiska tester 
vid nyanställning 

SBRF RSG 

Stående längdhopp 1.80 m 2.00 m 

Löpning 3000m 14 min 30 sek 13 min 15 sek 

Gripstyrka 30 kg 420 N (43 kg) 

Lyft till hakan (15kg) 20 st 40 st 

Bänkpress (30kg) 20 st 35 st 

Rodd 500m 130 sek 105 sek 
Tabell 17. Riktvärden för fysiska tester vid nyanställning brandman på SBRF 44och RSG45 

 Lokala avtal 
Det finns två ensidiga arbetsgivarbeslut gällande RiB.  

 Det ena rör kostnadsersättning eget fordon som utgår efter genomförd 
beredskap. Tillägget gäller från och med 2020-04-01 till och med           
2022-04-30 

 Det andra rör fys-ersättning för fysisk träning, 4 timmar per månad, med 
kravet att bli godkänd på det årliga rullbandstestet. Ersättningen utgår för 
egen träning en timma per träningstillfälle, spritt över en månad. Beslutet 
gäller tillsvidare. 

Det finns även ett lokalt avtal angående beredskapsersättning (LOK) för IL och 
CSR (4+4 personer) 

 Semesterlöneskuld 

Kvarstående semesterdagar fördelat på 58 anställda uppgick vid 2020-års 
utgång till 1258 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på ca 2 800 tkr. 
Vid 2020-års ingång fanns det 796 kvarstående semesterdagar, varav 5 
anställda hade mer än 30 dagar sparade semesterdagar. 

 

 
44 MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten 
45 RSG, 2021. https://www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/att-bli-brandman/ 
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 Pensionsskuld 
Pensionsåtagande avseende anställda före bildandet av SBRF år 2017 redovisas 
som åtagande i Tjörns, Lilla Edets respektive Stenungsunds kommuns 
balansräkningar. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS17. 
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på 
pensionsålder 58 år. SBRF betalar ut hela den så kallade individuella delen till 
de anställda.  

Pensionsavsättningen per 2020, vilket innefattar avsättningen till 
förmånsbestämd ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension var 7 000 
tkr. 

 Kommentar - Personalfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns både likheter och olikheter kring roller och befattningar på SBRF 
jämfört med RSG. Kompetensgap och lönestruktur kopplat till olika 
funktioner behöver utredas ytterligare. 

Fysiska tester vid anställning brandman är i stort lika med de som 
används inom RSG, men det finns en skillnad i de riktvärden som används 
för varje test.  

Det finns i dagsläget inget samverkansavtal på SBRF utan det är 
förhandling enligt MBL som gäller. 
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13 Ekonomi 

  Kommunens kostnad för räddningstjänst 
13.1.1 Medlemsavgift SBRF 

Vid bildandet av SBRF år 2017 så kom medlemskommunerna, Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund inte överens om fördelningsmodellen för medlemsavgiften. 
Kompromissen blev att kommunerna gick in i förbundet med den kostnaden 
som respektive kommun hade för sin räddningstjänst och utifrån respektive 
kommuns bidrag beräknades en procentuell fördelning mellan 
medlemskommunerna. 

Inför 2021 så har fördelningsmodellen för SBRF reviderats så istället för att 
använda beslutad budget som fördelningsnyckel innebär den nya 
fördelningsmodellen två fördelningsnycklar, en fast och en rörlig. Den fasta 
fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den beslutade 
budgeten. Utgångspunkten för medlemsavgiften för 2021 är beslutad budget för 
2020, där 85% avser den fasta delen och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel som antogs vid förbundets bildande 2017. 

- Lilla Edet 29,99% 
- Tjörn 39,07% 
- Stenungsund 30,94% 

 
Den rörliga delen är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan aktuellt 
budgetår. (Tabell 18) 
 

 Andel i 
förbundet 

Fast del 
85%, tkr 

Rörlig del 
baserat på 
invånarantal 
31/12-19 

Rörlig del 
15%, tkr 

Kostnad per 
kommun 2021 

Lilla Edet 
 

29,99% 14 208 24,80% 2 073 16 280 

Tjörn 
 

39,07% 18 506 28,15% 2 353 20 859 

Stenungsund 
 

30,94% 14 656 47,06% 3 934 18 590 

Summa 
 

100% 47 370 100% 8 359 55 729 

Tabell 18. Medlemsavgift i budget 2021 
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13.1.2 Nettokostnad räddningstjänst per kommun 

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta 
beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och 
bebyggelsetäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva 
räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.  

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan 
medlemskommunerna i RSG och medlemskommunerna i SBRF visar på relativt 
stora skillnader. Nettokostnaden46 i (Tabell 19) är bruttokostnad minus interna 
och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för 
att mildra eventuella effekter av pandemin under 2020.  

 

 Nettokostnad 
Räddningstjänst, snitt 
2019-2020, kr/invånare  

RSG Snitt 651 
Göteborg 698 

Mölndal 575 
Kungsbacka 643 

Partille 561 
Härryda 692 

Lerum 739 
  

SBRF Snitt 1125 
Lilla Edet 1224 

Tjörn 1448 
Stenungsund 

 
704 

Tabell 19. Nettokostnad räddningstjänst (Kolada,2021) 

 

13.1.3 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift 

RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av 
medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen 
av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och 
med 2021.  

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. 
Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp. 

 
46 Kolada, 2021. Öppen databas för kommuner och regioner: https://www.kolada.se/  [Hämtad oktober 2021] 
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Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar 
i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora 
skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses 
”avvikande” i en anslutande kommuns förutsättningar. 

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen 
antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 
2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte 
utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på 
kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01. 

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med anslutande 
kommuner har i den här utredningsrapporten kommunernas invånarantal 
(inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt statistik från 
SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här simulerade 
beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk medlemsavgift. Den 
faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens beräkning utifrån 
statistik från SCB per 2015-01-01samt därutöver årlig procentuell uppräkning, 
vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad folkmängd. Skillnaden 
mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk beräkningsmodell har 
beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har justerats för i den nya 
totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.  
  

Landareal 
(km2 ) 

Fördelning 
per 
kommun 

Folkmängd 
SCB  
21-01-01 

Fördelning 
per 
kommun 

Simulerad 
fördelning 
medlems-
avgift 

Netto-
kostnad 
per 
invånare 

Göteborg 448 17,74% 583 056 63,64% 65,06% 621 

Mölndal 146 5,78% 69 901 7,63% 6,41% 510 

Kungsbacka 607 24,04% 84 930 9,27% 9,16% 600 

Härryda 267 10,57% 38 246 4,17% 4,10% 597 

Partille 57 2,26% 39 512 4,31% 3,54% 499 

Lerum 259 10,26% 43 020 4,70% 4,48% 580 

       

Stenungsund 252 9,98% 27 044 2,95% 3,10% 638 

Lilla Edet 342 13,54% 14 282 1,56% 2,30% 898 

Tjörn 147 5,82% 16 147 1,76% 1,84% 635 

Totalt: 2 525  916 138    
Tabell 20. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommuner 

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 20) är framtagen med betoning 
på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen 
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för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbunds-
ordningen ses över. 

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas 
under exempelvis fem år där medlemsavgiften under denna period beräknas 
utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter 
infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för 
befintliga medlemskommuner i RSG. 

 Driftbudget  
SBRF:s ackumulerade underskott för 2017 – 2020 uppgår till -10 487 tkr. Under 
hösten 2020 beslutade respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det 
ackumulerade underskottet 2017-2019 med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget 
till förbundet med totalt 7 100 tkr.  
 

 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Budget-Prognos 

Intäkter 4 753 4 833 80 

Medlemsavgift 55 729 55 729 0 

Summa Intäkter 60 482 60 562 80 

Personalkostnader -42 770 -49 270 -6 500 

Avsättning pensioner   -1 500 

Kapitalkostnader -3 654 -1 954 1 700 

Fastighetskostnader -4 197 -4 597 -400 

OH-kostnader -3 350 -3 050 300 

Övriga kostnader -6 511 -9 491 -2 980 

Summa kostnader -60 482 -69 862 -9 380 

Tabell 21. Driftbudget SBRF 2021 

 
Den utökade budgetramen med 7 100 tkr möjliggjorde anställningar av 
brandmän för utökning av grundbemanningen men den nya organisationen har 
inte minskat övertidskostnaderna som är en stor del av avvikelsen på 
personalkostnader. RiB som ersätts med heltid vid frånvaro, ökat antal rehab- 
ärenden och en HR-resurs på 100% istället för 40% har också bidragit till högre 
prognosticerade personalkostnader än vad som är budgeterat. 
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Prognosen för kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget, 
främst på grund av att planerade investeringar har skjutits fram. 

Den negativa prognosticerade avvikelsen på övriga kostnader beror framförallt 
på ökade kostnader för företagshälsovård, fordonsreparationer, 
fastighetsåtgärder samt inköp larmställ 

 Investeringar 
I (Tabell 22) redovisas utfall 2021 och planerade investeringar fram till och med 
2025.  

Under 2021 har investeringar i mindre fordon och båtar blivit stoppade då 
behovet behöver utredas mer. 
 

Investeringar, tkr Avskrivning Plan 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
aug-21 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Mindre fordon 5 år 1 808 468 188  600 1 200 700 

Båtar 10 år 500       

Basbil/lastvxl/tank 15 år 6 644 6 700 6 714 4 400 3 500  5 400 

Höjdfordon 20år       7 000 

Utrustning rtj 5 år 864 442 426 1 320 200 200 200 

Övningsanläggningar 5 år 800 600  1 500    

IT/Kommunikation 5 år 560 100 100 300    

Summa:  11 176 8 310 7 428 7 520 4 300 1 400 13 300 
Tabell 22. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2025 

 
Höjdfordonet, hävaren har renoverats 2021 till en kostnad av 500 tkr vilket 
förlänger livslängden ytterligare några år. Utbyte av höjdfordonet är planerat 
till 2025. 

Inom de närmaste åren så kommer nyinvesteringar av tunga räddningsfordon 
typ räddningsenhet, höjdenhet och lastväxlare behöva genomföras. Även 
gruppen mindre fordon (lätta fordon) som idag har en snittålder på nästan 10 
år kommer att behöva bytas ut successivt.  
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  Anläggningstillgångar 
SBRF:s anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 
planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringar som 
aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. År 2020 uppgick 
anläggningstillgångarna i form av maskiner och inventarier till 8 206 tkr i 
balansräkningen  

Det finns idag ett restvärde på tunga fordon på 10 600 tkr, varav 9 800 tkr är för 
de tre nya fordonen från 2020 och 2021 som är placerade i Lilla Edet och 
Skärhamn. Ca 800 tkr är avskrivningskostnader för befintlig vagnpark från 2003 
till 2011.  

Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon, 15 år för tyngre fordon, 
20 år för höjdfordon.  

Anläggningstillgångar som övertogs från medlemskommunerna vid förbundets 
bildande 2017 är upptagna till det bokförda värde objekten hade i respektive 
medlemskommun. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna mellan förbundet och 
medlemskommunerna. 

 Kommentar – Ekonomi 

Den ekonomiska situationen i SBRF är allvarlig eftersom det egna 
kapitalet är negativt och förbundet sedan starten 2017 gått med 
underskott.  
 
Medlemskommunerna i SBRF har väldigt olika kostnader för 
räddningstjänst där Stenungsund har en relativt låg kostnad jämfört med 
Tjörn som har en hög kostnad. Skillnaden i kostnad mellan kommunerna i 
SBRF går inte att härleda till kostnadspåverkande faktorer såsom riskbild, 
geografi och befolkningstäthet. 
RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför 
en annan fördelning av kostnad för räddningstjänst för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund jämfört med idag. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för respektive kommun vid anslutning 
till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s 
förbundsordning ses över vid en utökning av förbundet. 
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14 Rekommendation 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att ingå i RSG. 

Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla 
tre kommunerna är en del av GR (Göteborgsregionen) vars ändamål är att verka 
för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 
regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot 
större regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna 
utveckling finns även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i 
våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med 
ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar 
i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av 
nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av 
förbundet är rätt väg att gå både för RSG som organisation och för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF och ett 
utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över 
den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett större 
förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer vilket innebär att 
spetsfunktioner/special kompetenser kan spridas på fler stationer och på så 
sätt skapa möjlighet att etablera nya specialkompetenser för att kunna möta nya 
riskbilder såsom höga hus och undermarksanläggningar typ Västlänken. 

De som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund är främst situationen inom kommunernas nuvarande 
räddningstjänstverksamhet i det gemensamma kommunalförbund SBRF. Inom 
SBRF finns idag stora utmaningar inom ledning och styrning, arbetsmiljö, 
ekonomi och inom utbildning och övning av den operativa förmågan som måste 
hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa utmaningar få en stor 
påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. Bedömningen är 
dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 
kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Slutsatsen blir att fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund klart överväger nackdelarna. Det är dock viktigt att de 
utmaningar som finns idag och som har identifierats i denna utredning hanteras 
transparent mellan RSG och de tre kommunerna i samband med medlemskap så 
att inte nuvarande medlemskommuner i RSG påverkas ekonomiskt av en 
utökning av förbundet. 

För att det ska bli en framgångsrik förbundsutvidgning gäller att det finns en 
samstämmig politisk vilja hos RSGs medlemskommuner, RSG:s politiska ledning, 
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samt hos de politiska kommunledningarna i Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 
som signalerar en tydlig gemensam inriktning. 

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en 
fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Beslutsunderlaget bör 
bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
kommun som vill ansluta sig till RSG. RSG:s Förbundsordning kommer även 
att behöva uppdateras utifrån nytillkomna medlemmar. 
 
Förslagsvis genomförs den fördjupade utredningen i projektform med 
representanter i form av politiker och tjänstepersoner från berörda förbund och 
kommuner i olika arbetsgrupper. Arbetssättet skapar god insikt och förståelse 
för de förutsättningar som måste klargöras och underlättar förankring och 
informationsspridning inom respektive organisation. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 
 
Kommunstyrelsen 2020-10-01  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§206 
 
Intresseanmälan, om medlemskap i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
 
2020/238 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna in en intresseanmälan om medlemskap i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Barnkonventionen 
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att 
beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. 
 
Sammanfattning 
Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom 
kommunen. Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som kommunerna eller 
staten ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra 
och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Räddningstjänst kan 
bedrivas i egen regi, gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund. 
Idag utför kommunalförbundet Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
räddningstjänst i Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som tillhandahållet 
räddningstjänst i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum 
kommuner. För att kunna bli medlem i RSG måste kommunen ansöka om 
medlemskap. Beslut om anslutning av ny medlem fattas förutom av 
kommunalförbundets kommunfullmäktige även av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige. För att både RSG och Tjörn kommun skall få ett underlag 
kring förutsättningarna för ett beslut om medlemskap behöver RSG få en 
intresseansökan. 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 182 den 17 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-09-10 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magne Hallberg (KD), Björn Möller (-) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 

Initiativärende från Gert Kjellberg (TP) om att entlediga 
styrelsen i Tjörns Bostads AB 

2021/387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 

(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB.  

 
Reservation 
Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet att avgöra ärendet på dagens 
sammanträde. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig även skriftligt mot kommunstyrelsens slutliga beslut. 
Reservationen redovisas sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har initierat ett ärendet om att entlediga styrelsen i 
Tjörns Bostads AB, med följande yrkanden: 

”1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om att entlediga 
styrelsen i Tjörns Bostads AB 

2. Kommunstyrelsen föreslår Fullmäktige beslutar att välja en ny 
styrelse. 

3. Ärendet skall behandlas och beredas skyndsamt” 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-12-15 
Beslut från Tjörns Bostads ABs styrelse 2022-01-04, § 2 
Skrivelse från Tjörns Bostads ABs styrelse avseende underhåll av 
Bleketskolan daterad 2022-01-04 
Redogörelse från Tjörns Bostads ABs styrelsepresidium avseende 
hyresavtal för Bleketskolan daterad 2021-12-03 
 
Jäv 
Magne Hallberg (KD) och Rikard Larsson (S) anmäler jäv och lämnar 
lokalen under ärendets behandling. 

Ajournering 
Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:35-16:38. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen ska 
besluta att: 

1. Det noteras att initiativärendet inkommit. 
2. Ärendet överlämnas till arbetsutskottet för vidare beredning. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår i andra hand att kommunstyrelsen ska 
besluta att avsluta initiativärende utan vidare åtgärd. 

Benny Halldin (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Rosalie 
Sanyangs (S) första- och andrahandsförslag. 

Lars Carlsson (M) föreslår att ärendet ska behandlas på dagens 
sammanträde och att kommunstyrelsen ska besluta att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga Magne Hallberg 
(KD) som ordinarie ledamot i Tjörns Bostads ABs styrelse med 
omedelbar verkan. 

2. Uppdra valberedningen att till kommunfullmäktige nominera en 
kandidat till ordförande. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att se över antalet ledamöter i 
styrelsen för Tjörns Bostads AB. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Lars 
Carlssons (M) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 1 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
beslutsgång: 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att avgöra ärendet senare i enlighet med Rosalie 
Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) 
fd (M). 

Ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 2 
Ordförande ställer Lars Carlssons (M) förslag mot Rosalie Sanyangs (S) 
andrahandsförslag. Lars Carlssons (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M), Bo Bertelsen (M), 
Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD). 

3 Nej-röster, Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) 
fd (M). 

Lars Carlssons (M) förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skriftlig reservation 
Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig mot att avgöra ärendet på dagens sammanträde, enligt 
följande: 

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens första beslut i detta ärende nämligen att 
överhuvudtaget besluta att ta upp och i sak behandla detta 
initiativärende på sammanträdet.  

Istället yrkade vi på att ett anmälningsärende skall som brukligt noteras 
och sedan skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
hantering. 

Skäl för reservationen: 

1. På den godkända dagordningen var ärendet tydligt markerat som ett 
anmälningsärende. 

2. Att fatta ett beslut om hur man skall hantera ett initiativärende på 
samma sammanträdde som det anmäls skapar inte förutsättningarna 
för en korrekt beredning av frågan. Vidare ger det inte alla ledamöter 
samma möjligheter att sätta sig in i ärendet då koncentrationen i 
partigruppernas förberedelser inför sammanträdet fokuseras på de 
beslut Kommunstyrelsen skall fatta under mötet. Hade man velat ta ett 
beslut under detta sammanträdde skulle frågan tagits upp under 
Kommunstyrelsens beslutspunkter på dagordningen.” 

Rosalie Sanyang (S), Benny Halldin (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens slutliga beslut, enligt följande: 

”Socialdemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
kommunstyrelsens andra beslut i detta ärende nämligen att hur man i 
sak beslöt i detta initiativärende.  

En majoritet i Kommunstyrelsen beslöt, att utan ordentlig utredning, 
föreslå Kommunfullmäktige att direkt genomföra ett antal åtgärder. Vi 
yrkade på att initiativärendet skulle avslås.  

Skäl för reservationen: 

234



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1. På den godkända dagordningen var ärendet tydligt markerat som ett 
anmälningsärende, ärendet är inte ordentligt berett vare sig av 
kommunens instanser eller i respektive partigrupp. 

2. När man sitter i styrelsen för ett kommunalt bolag gör man det i 
första hand som ägarnas, dvs kommuninnevånarnas företrädare, och 
skall agera med bolagets bästa för ögonen. Under diskussionen 
framkom inget som kunde tyda på att någon i styrelsen agerat 
försumligt i detta avseende. Att på detta sätt använda de kommunala 
bolagen och deras styrelser till att göra en politisk markering är 
förkastligt. På detta sätt sätter en majoritet i Kommunstyrelsen 
egoistiska partipoliska skäl före de kommunala bolagens verksamhet. 
Detta gynnar inte Tjörns invånare och främjar inte ett gott 
samarbetsklimat inom politiken.” 
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Till:                                                                                                                       Skärhamn 2021-12-15 
Kommunstyrelsen, Skärhamn 
 

   
Initiativärende till kommunstyrelsen 
 
Det finnes akuta brister ifråga om underhåll, reparationer etc. rörande 
skollokaler vid Bleketskolan. Bristerna gör att kommunen inte kan nyttja 
lokaler trots att kommunen erlägger full hyra för lokalerna. 
 
Lokalsituationen har bl.a. inneburit att skolförvaltningen har fått hyra 
ersättningslokaler av Tjörns Bostads AB. Nämnden har erlagt ca 20 miljoner i 
extra utgifter trots att underhålls, renoverings ansvar åligger Tjörns Bostads 
AB. 
 
Tjörns Bostads AB har i skrivelse till kommunstyrelsen gjort gällande bolaget 
följer avtal.  Vidare gör bolaget bl.a. gällande att det existerar villkor i avtal om 
att bolaget inte skall erlägga mer än 100 kr kvm i underhåll.   
 
Några sådana förhållanden om kostnadsreglering för underhåll etc. som 
bolaget hänvisar till går inte att finna i det hyresavtal som bolaget hänvisar till. 
Vilket ger för handen att bolaget inte följer gällande avtal. Lokalerna riskeras 
att skadas genom en felaktig förvaltning och tolkningar av gällande avtal. 
 
Mot bl.a. ovan bakgrund finnes det sådana skäl att kommunstyrelsen skall 
föreslå fullmäktige att entlediga styrelsen i Tjörns Bostads AB 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

 
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta om att entlediga styrelsen 

i Tjörns Bostads AB 

2. Kommunstyrelsen föreslår Fullmäktige beslutar att välja en ny styrelse. 

3. Ärendet skall behandlas och beredas skyndsamt  

 

Gert Kjellberg 
Ledamot i kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-04 

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Skrivelse avseende underhåll Bleketskolan 

2021/45 

Beslut 
Styrelsen beslutar att yttra sig enligt förslag daterad den 4 januari 2022. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in ett initiativärende till 
kommunstyrelsen i Tjörns kommun om att kommunfullmäktige ska 
entlediga styrelsen i Tjörns Bostads AB. 

Tjörns Bostads AB svarar till kommunstyrelsen med en skrivelse. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse avseende underhåll Bleketskolan, 2022-01-04 
Initiativärende, 2021-12-15 
Utredning om marknadsmässig hyressättning 
Rapport Bleketskolan innemiljö 
Modulbeställning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

 

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

E-post kommun@tjorn.se Säte Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 
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Skrivelse avseende underhåll Bleketskolan  
 
 
Kommunstyrelsen har fått ett initiativärende av Gert Kjellberg om att kommunstyrelsen 
ska föreslå kommunfullmäktige besluta om att entlediga styrelsen i Tjörns Bostads AB. 
Med anledning av de påstående som anges vara motiv för ett entledigande av styrelsen 
önskar nu styrelsen redogöra för följande yttrande: 
 
 
 

1. Uppfyllande av styrelsens uppdrag 
  
Det finns akuta briser i fråga om underhåll, reparation etc. rörande skollokaler vid 
Bleketskolan. Bristerna gör att kommunen inte kan nyttja lokalerna trots att kommunen 
erlägger hyra. 
 
Svar: 
Varför hus C, D och E idag står tomma på Bleketskolan beror på att verksamheten har 
valt att flytta ur lokalerna på grund av upplevda innemiljöbesvär. Det visar sig ofta att 
det är fler orsaker som samverkar till besvären, det är sällan en enstaka orsak. Det som 
luktar är kloranisol, ett ämne som bildas när pentaklorfenol kommer i kontakt med fukt. 
Kloranisol beror inte på eftersatt underhåll utan är en oförutsedd kostnad kopplad till 
byggkonstruktionen.  
 
Tjörns Bostads AB har beställt två inomhusutredningar där den senaste gjordes      
2019-10-21 i syfte att felsöka och för att kunna ta fram en kostnadsbedömning för 
vidare beslut. Kostnaden för sanering av allt tryckimpregnerat virke beräknas till 40 
MKR. 
 
Lokalsituationen har bla inneburit att skolförvaltningen har fått hyra ersättningslokaler 
av Tjörns Bostads AB. Nämnden har erlagt 20 miljoner i extra utgifter trots att 
underhålls, renoverings ansvar åligger Tjörns Bostads AB 
 
Svar: 
2017-11-16 beslutade KSAU om att utreda vem som bär ansvaret för att bära de 
ekonomiska konsekvenserna för Bleketskolans lokaler med moduler. Likaså beslutades 
att uppdra kommunchefen att teckna beställning av moduler till Tjörns Bostads AB. 
 
”Vi har emellertid uppfattat att renoveringsarbetena inte är ett ensidigt beslut från 
TBAB:s sida utan är en konsekvens av att parterna fört diskussioner kring lämplig 
åtgärd och att TBAB påtagit sig att utföra renoveringsarbetena på Kommunens begäran. 
Under sådana förhållanden har TBAB inte ett strikt skadeståndsansvar och är därmed 
inte skyldig att ersätta kommunen för kostnader för en ersättningslokal.  
Källa: PM Front advokater ”Hyresrättslig utredning om ansvarsfördelning vid brist i 
lokaler” 2018-12-21  
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Tjörns Bostads AB har i skrivelse till kommunstyrelsen gjort gällande bolaget följer 
avtal. Vidare gör bolaget bl.a. gällande att det existerar villkor i avtal om att bolaget 
inte skall erlägga mer än 100 krkvm i underhåll.  
Några sådana förhållanden om kostnadsreglering för underhåll etc. som bolaget 
hänvisar till går inte att finna i det hyresavtal som bolaget hänvisar till. Vilket ger för 
handen att bolaget inte följer gällande avtal. Lokalerna riskeras att skadas genom en 
felaktig förvaltning och tolkningar av gällande avtal. 
 
Svar: 
1 jan 2008 överlät Kommunen merparten av sina förvaltningsfastigheter till TBAB.  
Hyresnivån som sattes var endast anpassad för att täcka Tjörns Bostads AB:s 
självkostnader och det planerade underhåller, överskottet har gått tillbaka till 
kommunen.  
 
”Vid TBAB:s förvärv 2008 av lokalfastigheter från Kommunen kom parterna överens 
om att Hyresavtalen skulle tecknas med en löptid om 25 år och att hyrorna skulle bygga 
på självkostnadsprincipen. En sådan hyressättning skapar inte något finansiellt utrymme 
för oförutsedda kostnader och än mindre för en långsiktig kapitaluppbyggnad.” 
Källa: PM Front Advokater ”Hyressättning på affärsmässiga grunder” 2019-10-30 
 
 
 
Slutsats: 
Nuvarande hyresupplägg med självkostnadsprincipen innebär att oförutsedda kostnader 
såsom sanering av kloranisoler inte ingår i hyresavtalet. Hyresupplägget mellan TBAB 
och kommunen har inte varit förenligt med självkostnadsprincipen enligt 
skattelagstiftningen vilket revisor har påpekat för bolaget. 
 
Det innebär att Tjörns Bostads AB inte har de ekonomiska förutsättningarna att agera 
fullt ut i sin förvaltarroll när något oförutsett sker i lokalerna. Detta skapar en ineffektiv 
verksamhet, både för kommunen och för bolaget, där tid får läggas på att utreda bakåt i 
tiden för att hitta fel i stället för att se framåt och möjliggöra för Tjörns Kommuns 
utveckling.  
 
Beslut om en ny skolstruktur och en gemensam hyresmodell torde underlätta detta 
framgent.  
 
 
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 
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Yttrande över brådskande initiativärende  
 
 
Kommunstyrelsen önskar få en redogörelse från Tjörns Bostads AB avseende hur bolaget 

tillgodoser att hyresavtal följes gällande Bleketskolan. 

 
 
 

1. Uppfyllande av hyresavtal 
  
 
Det åligger parterna, Tjörns Kommun och Tjörns Bostads AB, att uppfylla det hyresavtal som 
tecknats mellan parterna för Bleketskolan.  
 
Avtalet tecknades 2008-01-01 och löper på tom 2032-12-31.  
 
I hyresavtalen framgår ansvarsfördelning mellan förvaltare och hyrande verksamhet.  
 
Tjörns Bostads AB är förvaltare med det affärsmässiga ansvaret för fastigheten. Det omfattar att 
utveckla, bevara och förädla fastigheten samt att ekonomin utvecklas enligt mål och planer.  
 
För att säkerställa fastighetens ekonomiska värde görs varje år en budget för reparation och 
planerat underhåll som följs upp vid delår- och årsbokslut.  
Budget för planerat underhåll är idag cirka 100 kr/kvm, beloppet baseras på basår 2008 med en 
årlig uppräkning på 1 %.  
 
Utfört underhåll på Bleketskolan mellan perioden 2008–2021 är drygt 10 MKR vilket är 1 MKR 
mer än vad som finns täckning för i hyresavtalet.  
 

Hyresavtal gällande Bleketskolan är uppfyllt. 
 
 
 
Presidiet för Tjörns Bostads AB 
 
 
 
 
 
 
 
  

240



 

KUNGSTORGET 2, SE-411 17 GÖTEBORG, SÄTE: GÖTEBORG, ORG. NR. 556692-2208 

TEL +46(0)31-107600, INFO@FRONT.LAW, WWW.FRONT.LAW 

  3105424.27.0022 

PM 

  

Till Tjörns kommun och Tjörns Bostads AB 

Från Front Advokater AB 

Datum 21 december 2018 

Angående Hyresrättslig utredning om ansvarsfördelning vid brist i lokaler 

  

 

1 BAKGRUND 

1.1 Tjörns kommun ( ”Kommunen”) överlät 2007 flera av sina förvaltningsfastigheter 

(”Förvaltningsfastigheterna”) till Tjörns Bostads AB (”TBAB”).  Syftet var att 

Kommunen efter överlåtelsen skulle hyra försålda förvaltningsfastigheter och parterna 

ingick därför flera hyresavtal i samband med  överlåtelsen.  

1.2 Kommunen förhyr sedan den 1 januari 2008 två lokaler (”Lokalerna”) av TBAB på 

fastigheten Rönnäng 1:476 (”Fastigheten”) med adress Slåtthusvägen 4 respektive 

Skolvägen 2 enligt två skriftliga hyresavtal (”Hyresavtalen”). Lokalerna används för 

skolverksamhet. Syllarna i byggnaderna på Lokalerna är impregnerade med ett 

träskyddsmedel som innehåller det kemiska ämnet klorfenol som vid fukt omvandlas 

till den flyktiga och illaluktande gasen kloranisol. Sedan en tid tillbaka har kloranisol 

avgått till inomhusluften i Lokalerna. Kloranisol i låga doser är inte giftigt men lukten, 

som påminner om mögellukt, har påverkat de som nyttjat Lokalerna och många har 

upplevt negativa hälsosymptom på grund härav. TBAB har med anledning av detta 

påbörjat ett arbete med att byta ut de impregnerade syllarna i Lokalerna 

(”Renoveringsarbetet”).  

1.3 Kommunen har sedan tidigare uppdragit åt Front Advokater att redogöra för vilket av 

Kommunen och TBAB som hyresrättsligt är skyldigt att bekosta Renoveringsarbetet 

och under vilka förutsättningar Kommunen kan kräva ersättning av TBAB utifrån vad 

parterna avtalat om i de skriftliga hyresavtalen för Lokalerna. Slutsatserna 
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presenterades i ett PM daterat den 6 mars 2018, se bilaga 1. Sammanfattningsvis kom 

Front Advokater bl.a. fram till att det var TBAB som är skyldigt att ombesörja och 

bekosta Renoveringsarbetet och att Kommunen har rätt till hyresnedsättning  under 

den tid Kommunen inte kan nyttja Lokalerna.  

1.4 Kommunen och TBAB har under hösten 2018 gemensamt gett Front Advokater 

uppdrag att bedöma om ansvarsfördelningen mellan Kommunen och TBAB för 

Renoveringsarbetet förändras mot bakgrund av tillkommande ny information och 

dokumentation. Kommunen och TBAB har vidare gett Front Advokater i uppdrag att 

bedöma de bolagsrättsliga och skattemässiga konsekvenser och risker som uppstår om 

TBAB är ansvarig för att bekosta Renoveringsarbetet. Den hyresrättsliga bedömningen 

kommer att redovisas i denna promemoria och den bolagsrättsliga och skattemässiga 

bedömningen kommer redovisas vid en muntlig dragning för Kommunen och TBAB. 

2 OMSTÄNDIGHETER VID ÖVERLÅTELSEN AV FASTIGHETEN 

2.1 Kommunen överlät Förvaltningsfastigheterna till TBAB till bokfört värde och med 

tillträde den 31 december 2007. Betalning erlades genom övertagande av lån. Av 

Bilaga 1 till köpeavtalet framgå att parterna ingick en överenskommelse om 

fastighetsreglering som bl.a. innebar att fastigheterna Rönnäng 1:303 och 1:464, där 

Lokalerna var belägna, reglerades in i Fastigheten. 

2.2 I samband med köpet förlängde TBAB enligt uppgift avskrivningstiderna för 

Förvaltningsfastigheterna (ny avskrivningsperiod). Förlängningen innebar, som vi 

uppfattat saken, att avskrivningar från och med den 1 januari 2008 kom att ske med 

lägre belopp och således med lägre årlig kostnad i förhållande till vad Kommunen 

tillämpat. Det har därför varit möjligt för TBAB att med motsvarande 

mellanskillnadsbeloppet, och med i huvudsak oförändrat resultat, dels avstå 

hyresintäkter (med möjlighet att erbjuda Kommunen läge hyra) och dels utöka det 

årliga planerade driftunderhållet av Förvaltningsfastigheterna.  

2.3 Kommunen och TBAB har den 15 september 2008 i tillägg till Hyresavtalen ingått en 

överenskommelse där beräkningen av den framtida hyran för Lokalerna justerades. 

Överenskommelsen innebar att sättet för indexering ändrades samt att hyran  som 

satts utifrån en fastställd räntenivå om 4,5 % av ingående lånebelopp för 
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Förvaltningsfastigheterna, skulle kunna justeras årligen efter en avstämning mot 

TBAB:s verkliga räntenivå.  Om TBAB:s genomsnittliga räntenivå understiger eller 

överstiger visst belopp kan den till beloppet bestämda hyran i praktiken sänkas 

respektive höjas utifrån vissa angivna parametrar. 

2.4 Enligt uppgift från tidigare företrädare för TBAB har bolaget vid fastställande av hyran 

inte tagit ut någon så kallad ”riskpremie” –  innebärande att den satta hyresnivån, 

motsvarande tänkt räntenivå på 4,5 % för ingående lånebelopp för 

Förvaltningsfastigheterna, inte var anpassad för att kunna täcka eventuella 

oförutsedda kostnader för Lokalerna. 

3 HYRESRÄTTSLIG BEDÖMNING 

Avtalad ansvarsfördelning enligt bilaga till Hyresavtalen 

3.1 Vår bedömning i tidigare framtaget PM tog sin utgångpunkt i de skriftliga Hyresavtal 

med avsaknad av bilagan ”Ansvarsfördelning mellan förvaltare och hyrande verksamhet” 

samt utifrån gällande hyreslagstiftning och praxis. Vår slutsats var då att det var TBAB 

som är skyldigt att ombesörja och bekosta Renoveringsarbetet och att Kommunen har 

rätt till hyresnedsättning  under den tid som Kommunen inte kan nyttja Lokalerna. 

3.2 Kompletteringen av den tidigare saknade bilagan ”Ansvarsfördelning mellan förvaltare och 

hyrande verksamhet” ändrar inte vår tidigare bedömning. Snarare förstärker innehållet i 

ansvarslistan bedömningen att TBAB har skyldighet att bekosta och ombesörja 

åtgärderna, t.ex. ligger ansvaret för byggnadernas delar inklusive bjälklag nära nog 

uteslutande på TBAB medan Kommunen svarar för lös egendom och sådant som 

möjligen kan anses vara byggnadstillbehör. 

Klausuler i Hyresavtalen rörande myndighetsbeslut och miljöansvar 

3.3 Företrädare för TBAB har framfört att klausuler om att Kommunen skulle stå risken 

för myndighetsbeslut och miljöåtaganden skrivits in i Hyresavtalen. Vi kan dock inte 

finna någon särskild miljöklausul i hyresavtalen.  

3.4 När det gäller klausulen som reglerar Kommunens ansvar för myndighetskrav är det 

en standardklausul som syftar till myndighetskrav som sammanhänger med det 
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speciella ändamålet – i detta fall skolverksamhet – och avser typiskt sett ny lagstiftning 

för aktuell verksamhet  som uppkommer efter tillträdet (”kan komma att krävas”). Krav 

som däremot sammanhänger möjligheten att använda Lokalerna som sådana, d.v.s. 

även till andra verksamheter, omfattas inte av bestämmelsen. Såvitt vi känner till har 

heller ingen myndighet krävt att TBAB måste utföra Renoveringsarbetet eller vidta 

någon annan åtgärd rörande problemet med klorfenolgas i Lokalerna. 

Klausul i Hyresavtalen om oförutsedda kostnader 

3.5  I de skriftliga Hyresavtalen finns också en bestämmelse om Kommunens ansvar 

oförutsedda kostnader. Som framgår av klausulen avses bara kostnader för 

oförutsedda skatter och liknande avgifter på Fastigheten som alltså inte var kända när 

Hyresavtalen undertecknades. 

Muntliga sidoöverenskommelser och avtalstolkning 

3.6 Hyresavtal behöver inte för sin giltighet vara skriftliga om parterna inte särskilt angett 

detta. Följaktligen behöver heller inte ändringar, tillägg eller förtydliganden  av 

hyresavtal under samma förutsättning inte heller dokumenteras i skrift för att gälla. 

Med undantaget att det på förhand inte är tillåtet att avtala bort tvingande regler i 

12 kap. jordabalken till hyresgästens nackdel kan parterna i princip avtala vad som 

helst med bindande verkan En hyresgäst kan när en (tviste-) fråga väl uppstått avstå 

från att göra en rätt gällande som i och för sig kan föreligga enligt lagstiftningen. 

3.7 Ingenting har framkommit som tyder på att de brister som uppstått i Lokalerna varit 

särskilt förutsebara eller att någondera parten haft anledning räkna med denna typ av 

omfattande fel. De klausuler som nämnts under punkterna 3.3-3.5 är sedvanliga i 

lokalhyresavtal. Det är således inte särskilt troligt att parternas handlingssätt i 

samband med upprättandet av Hyresavtalen och de dokumenterade 

överenskommelser som därefter träffats påverkats av risken för att ett sådant fel som 

klorfenolgas i Lokalerna eller annat oförutsett fel skulle inträffa.  

3.8 Företrädare för TBAB har angett att parterna (muntligen) avtalat att Kommunen 

under hyrestiden skulle stå för de väsentliga riskerna och att hyresvillkoren och de 

ekonomiska mellanhavandena mellan parterna anpassats därefter. TBAB saknar 

därför möjlighet att svara för Renoveringsarbetena eftersom bolaget inte tagit ut någon 
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löpande ”riskpremie”. Ett annat synsätt kan också vara att det nyss nämnda varit 

underförstått mellan parterna. För oss är det oklart vilka risker som parterna i så fall 

avsett (med undantag för ränteförändringar som parterna skriftligen avtalat om),  vad 

som avses med väsentlighetskravet och om uppgörelsen omfattar samtliga kostnader 

eller bara en del. 

3.9 Vid tolkningen av ett avtal har ofta ordalydelsen i handlingar avgörande betydelse 

men också andra faktorer kan vägas in t.ex. hur parterna tillämpat avtalet. Om TBAB 

velat gardera sig mot risker av skilda slag som fastighetsägare har bolaget, utöver de 

klausuler vi berört, underlåtit att göra detta i de handlingar som är skriftliga. Inom 

avtalsrätten tolkas ofta avtalets påstådda innehåll till nackdel för den part som 

upprättat hyresavtalet. 

Vår bedömning  

3.10 Vår bedömning är sammantaget att den brist med klorfenolgas som uppstått är en för 

parterna ny oförutsedd omständighet som vi inte på mer objektiva grunder kan finna 

att Kommunen ska svara för om inte parterna ingått en sådan separat muntlig 

överenskommelse som anges i punkten 3.8 ovan. Detta även med beaktande av att 

Kommunen, till följd av de ekonomiska överväganden som ägt rum innan 

hyresvillkoren bestämdes, betalat en lägre hyra än vad som skulle varit fallet jämfört 

med att TBAB byggt upp en reserv för framtida fel i byggnaderna.  

3.11 Om TBAB och Kommunen är ense om att parterna i samband med Hyresavtalens 

tecknande muntligen ingått en överenskommelse som innebär att Kommunen skulle 

svara för sådana kostnader som nu uppstått p.g.a. Renoveringsarbetena och att det 

således var den gemensamma partsavsikten har vi inget att invända mot detta. Bara 

parterna vet vad de avtalat om. Utifrån en objektiv bedömning av det underlag vi tagit 

del av går det inte att med säkerhet dra några slutsatser om innehållet i en sådan 

eventuell muntlig överenskommelse. 

Nedsättning av hyra och betalningsansvar för ersättningslokal m.m.  

3.12 I tidigare PM (bilaga 1) har redovisats att Kommunen har rätt till nedsättning av hyra 

eftersom Lokalen avviker från avtalat skick. Vilka rättsregler som i det sammanhanget 
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har att tillämpas liksom skälen för ställningstagandet har redogjorts för i samma PM.  

Vår bedömning kvarstår oförändrad i denna del.  

3.13 Kostnaden för en ersättningslokal är i grunden ett skadeståndskrav, d.v.s. ersättning 

för Kommunens kostnad för att under den tid Renoveringsarbetena pågår bedriva 

verksamheten i en annan lokal. Även denna fråga har berörts i tidigare PM ( punkten 

4.11). Vår bedömning är alltjämt att TBAB troligen skulle kunna visa att denne inte 

varit försumlig och att den nu uppkomna bristen snarare är fråga om en oförutsedd 

”vådahändelse”. Följaktligen svarar TBAB i så fall inte för de kostnader Kommunen 

haft för en ersättningslokal. En hyresvärd har visserligen ett mer strikt 

skadeståndsansvar vid utförande av s.k. förbättringsarbeten som vållar väsentliga 

hinder och men i nyttjanderätten (t.ex. att lokalen inte kan användas) enligt  

12 kap. 26 § 3 st jordabalken. Vi har emellertid uppfattat att Renoveringsarbetena inte 

är ett ensidigt beslut från TBAB:s sida utan är en konsekvens av att parterna fört 

diskussioner kring lämplig åtgärd och att TBAB påtagit sig att utföra 

Renoveringsarbetena på Kommunens begäran. Under sådana förhållanden har TBAB 

inte ett strikt skadeståndsansvar och är därmed inte skyldig att ersätta Kommunen för 

kostnader för en ersättningslokal. 

 

Bo Bergqvist   Nathalie Jonsson 

Jurist   Jurist 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 227 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal 

2021/161 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionens första och tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 

247



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 214 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Rolf Persson (M) fd (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Rolf Perssons (M) fd 
(KD) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 

Nej-röst för Rolf Perssons (M) fd (KD) förslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Tanja Siladji Dahne (MP), Rosalie 
Sanyang (S), Rikard Larsson (S), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Lars Carlsson (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George 
Strömbom (C), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs.

248



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214 

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal 

2021/161 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första 
och tredje att-sats:  

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 

”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor.  

- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka 
hur många anställda som behöver specialbyggda skor för att 
förebygga skador i höfter och fotleder. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-
sats tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. 
Socialförvaltningen har till nämnden redovisat att det i dagsläget 
finns en framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 

249



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

Rosalie Sanyang (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionens 
första och tredje att-sats: 

- att socialförvaltningen får i uppdrag att tillse att ekonomiska 
resurser finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria 
arbetsskor. 

- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt 
jackor för vinterbruk som kan användas i verksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Lars Carlssons (M) förslag. 

Nej-röst för Rosalie Sanyangs (S) förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omröstningsresultat 
2 Ja-röster, Martin Johansen (L), Lars Carlsson (M). 

3 Nej-röster, Magne Hallberg (KD), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller 
(KD) fd (M). 

Rosalie Sanyangs (S) förslag väljs. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-10-28 Dnr 2021/161-028 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian (V) 
om fria arbetskläder för omsorgspersonal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

1. Bifalla motionens tredje att-sats: att vårdpersonalen får arbetskläder 
både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten. 

2. Avslå motionens övriga delar. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden: 
 
”- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser 
finns för att varje år erbjuda omsorgspersonal fria arbetsskor.  
 
- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur 
många anställda som behöver specialbyggda skor för att förebygga 
skador i höfter och fotleder. 
 
- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor 
för vinterbruk som kan användas i verksamheten.” 

Socialnämnden har vid behandling av motionen föreslagit att att-sats 
tre ska bifallas, samt att övriga delar avslås. Socialförvaltningen har till 
nämnden redovisat att det i dagsläget finns en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 
gång/år per anställd (inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget 
krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och 
omsorg och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-10-28 Dnr 2021/161-028

arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. Kommunkansliet i övrigt inget att 
anföra och föreslår att motionen behandlas i enlighet med 
socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 177 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-12 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Motion om fria arbetskläder för omsorgspersonal. 

Det man köper privat för egna pengar ska man inte behöva använda på jobbet. 

Avseende arbetsskor är det dags att omsorgspersonalen ska få fria arbetsskor vilka som en självklar 
del ska ingå i den dagliga arbetsutrustningen. 

Vi bör absolut tänka på att, att vårdpersonalen i stora delar av Sverige går omkring i trasiga skor 

För att de inte har råd att bekosta dessa själva.  

Skorna slits betydligt mycket mer än övriga arbetskläder och är mycket dyrare om de ska vara 
fotriktiga. Fotriktiga skor förhindrar och förebygger utslitning av höfter och fotleder under åren man 
jobbar inom vården. Vårdpersonalen går omkring 12.000-19.000 steg om dagen. Under 
pandemitiden har vårdpersonalen arbetat extra mycket och har enligt direktiven för smittorisk har de 
varit tvungna att ha två par skor vilket är en extra kostnad. 

Skor behöver bindas till arbetsplatsen men då skall kostnaden för dessa inte dras på lönen. 

Lika självklart är det att skorna hör till utrustning som behövs i arbetet.  

Tjörns kommun behöver blir en bättre arbetsgivare. En arbetsgivare som inte snålar för att hålla sina 
anställda oskadda. 

Både arbetskläder och arbetsskor är något som många arbetsgivare anser som självklara för sina 
anställda 

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet på fria arbetskläder där skor och ytterkläder ingår, 

-Att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser finns för att varje år erbjuda 
omsorgspersonal  fria arbetsskor.  

-Att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur många anställda som behöver  
specialbyggda skor för att förebygga skador i höfter och fotleder. 

-Att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som kan 
användas i verksamheten. 

för Vänsterpartiet Tjörn, 

Alma Sibrian 
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Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

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

Svar på remiss om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal avslås.  

 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-05-20 
att svara på inkommen motion från Alma Sibrian (V) om fria arbetskläder 
för omsorgspersonal. Socialförvaltningen har en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 
gång/år per anställd (inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav 
på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg 
och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. Socialförvaltningen föreslår därför 
att motionen avslås.  
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Ärendet  
Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om fria arbetskläder för 
omsorgspersonal, med följande yrkanden:  
  
- att social förvaltning får i uppdrag att tillse att ekonomiska resurser finns för att 
varje år erbjuda omsorgspersonal fria arbetsskor.   
  
- att socialnämnden ger socialförvaltning i uppdrag att undersöka hur många 
anställda som behöver specialbyggda skor för att förebygga skador i höfter och 
fotleder.  
  
- att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för 
vinterbruk som kan användas i verksamheten.  
  
Förvaltningen är mån om att följa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) 
om basal hygien i vård och omsorg. På samtliga enheter inom vård- och 
omsorgsavdelningen finns arbetskläder enligt föreskrifterna, arbetsgivaren 
ansvarar för tvätt av kläderna och det finns ändamålsenliga omklädningsrum. 
Enheterna har tydliga rutiner och efterlevnaden av de basala hygienrutinerna ingår 
i enheternas egenkontroll. Socialförvaltningen har en framtagen rutin gällande 
arbetskläder och av den framgår att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år 
per anställd (inkl ytterkläder vid behov).  
  
Socialstyrelsens föreskrift om Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 
beskriver inga krav på arbetsskor ur ett hygieniskt perspektiv. Inom vård och 
omsorg finns inte heller behov av regelrätta skyddsskor som arbetsgivaren är 
skyldig att tillhandahålla när arbetsmiljön innebär risk för att den anställde ska 
skada sina fötter i jobbet- som till exempel vid byggnadsarbeten 
(Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2001:3).  
  
Det finns idag inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom 
vård- och omsorg. Självklart kan arbetsskorna ha betydelse för medarbetares 
arbetsmiljö och ha en indirekt effekt på sjukfrånvaron. Utifrån arbetsmiljöarbete 
som sker i kommunen finns dock inga indikationer på att arbetsskor skulle vara 
en betydande faktor för den sjukfrånvaron.   
  
Förslaget skulle innebära en ökad kostnad på ca 513 000 kronor och därefter 
återkommande kostnad för komplettering till nya medarbetare samt successivt 
utbyte av skor. En ergonomisk sko kostar mellan 800-1000 kronor och vård- och 
omsorgsavdelningen har idag ca 570 medarbetare.   
  
För att arbetsgivare ska kunna tillhandahålla arbetskläder som skattefri förmån ska 
vissa krav vara uppfyllda. Enligt Skatteverket ska de bland annat vara försedda 
med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga 
plagg. Vidare beskriver Skatteverket att ”Logotypen bör således ha en sådan 
placering och vara av en sådan storlek och färgsättning som gör att en besökare 
tydligt uppfattar märkningen. Detta innebär att vissa klädesplagg normalt inte kan 
komma i fråga för skattefrihet, t.ex. underkläder och skor. Om kommunen skulle 
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införa arbetsskor inom vård- och omsorg får inte dessa skor används privat och 
ytterligare ett kriterium som måste uppfyllas är att det är obligatoriskt att använda 
dem i tjänsten. Socialförvaltningen bedömer utifrån ovanstående att arbetsskor 
till omsorgspersonal skulle komma att omfattas av skatteplikt.   
  
Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås då det redan idag är 
arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla och bekosta den personliga 
skyddsutrustningen som behövs för att anställda, oavsett kön, ska kunna utföra 
arbetet på ett säkert sätt.  
 

 

Shuja-At Noormohamed  
Förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V) om fria arbetskläder för omsorgspersonal 

2021/144 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i 
motionen; att vårdpersonalen får arbetskläder både byxor och 
tröjor samt jackor för vinterbruk som kan användas i 
verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden fick i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige 2021-
05-20 att svara på inkommen motion från Alma Sibrian (V) om fria 
arbetskläder för omsorgspersonal. Socialförvaltningen har en 
framtagen rutin gällande arbetskläder och av den framgår 
att arbetskläder utprovas och köps in 1 gång/år per anställd 
(inkl ytterkläder vid behov). Det finns idag inget krav på att 
arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg 
och den sjukfrånvaro som finns kan ej heller relateras till 
arbetsskor. Förutom kostnad för arbetsgivaren tillkommer 
förmånsbeskattning för arbetstagaren. Socialförvaltningen föreslår 
därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Anette Johannessen (S) föreslår att socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla punkt 3 i motionen; att vårdpersonalen 
får arbetskläder både byxor och tröjor samt jackor för vinterbruk som 
kan användas i verksamheten, i övrigt att motionen avslås.   

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 

Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd 
(C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas 
”hälsoschema” 

2021/162 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 215 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Rolf Persson (M) fd (KD), George Strömbom 
(C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215 

Svar på motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd 
(C) och Thomas Collberg (V) om att skrota det som kallas 
”hälsoschema” 

2021/162 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) 
har lämnat in en motion om att skrota det som kallas 
”hälsoschema”, med följande yrkanden: 

”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som 
heltidsnorm 

- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och 
att medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens 
vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att 
motionen avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att 
omställning till heltid som norm kräver en grundläggande 
förändring av verksamhetens organisering för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen 
kring heltidsresan kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till 
socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. 
Kommunkansliet i övrigt inget att anföra och föreslår att motionen 
behandlas i enlighet med socialnämndens förslag. 

Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M), Rosalie Sanyang (S), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Alma Sibrian 
(V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) om 
att skrota det som kallas "hälsoschema" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg (V) har 
lämnat in en motion om att skrota det som kallas ”hälsoschema”, med 
följande yrkanden: 
 
”- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 
 
- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltidsnorm 
 
- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att 
medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens vårdbehov”. 

Socialnämnden har vid behandling av ärendet föreslagit att motionen 
avslås. Socialförvaltningen har bland annat anfört att omställning 
till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten 
utifrån faktiska behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan 
kommer att göras våren 2022. 

För ytterligare beskrivning av ärendet hänvisas till socialförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterar 2021-08-25. Kommunkansliet i övrigt inget att 
anföra och föreslår att motionen behandlas i enlighet med 
socialnämndens förslag. 
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Tidigare beslut 
Socialnämnden 2021-09-21, § 178 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 120 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande socialförvaltningen 2021-08-25 
Motion 2021-05-21 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Motion om att skrota det som kallas ”hälsosschema”. 

Mot bakgrund att det i ”heltidsresan” januari 2021 infördes förändringar som påverkade personalen, 
framförallt nattpersonalen men även dagpersonalen. För nattpersonalen har dessa förändringar lett 
till fler nattpass. I delar av Sverige har det flammat upp, från ort till ort, massiva protester från 
medlemmar i Kommunal där lokala arbetsgivare kört över sina anställda och infört extra nattpass, 
ofta under parollen ”Hälsoschema”. 

I flera kommuner har arbetsgivaren lyssnat på protesterna och backat efter kritikerstormen. Kloka 
arbetsgivare lyssnar på de yrkesskickliga medarbetarna som kan sina verksamheter och vet bäst 
utifrån sin verksamhets behov. 

Fler nattpass, kommer att skrämma bort nattpersonal och i stor grad påverka deras familjeliv och 
hälsa. 

Att arbeta natt är speciellt. Det handlar om t ex. att ställa om sin dygnsprofil, för familj, för mat och 
träning som är så viktigt för att hålla sig frisk och efter nattarbete finns inte samma energi. Ju färre 
nattpass för en heltid desto större återhämtning mellan passen. Nattpass är ett slitsamt jobb och när 
arbetsgivaren bestämmer att ett nattpass ska vara 9 timmar istället för det som gäller nu så 
bestämmer arbetsgivaren också att 9 är hälsosammare en 10 timmar. För vem? 

Vi har följt det lokala fackförbunden som tillsammans med nattpersonalen upplyst om sin oro, för 
medlemmarnas hälsa och övriga omständigheter. 

Mot bakgrund att Tjörns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare behövs eftertanke för att 
vårdpersonalen ska vilja stanna kvar och orka arbeta fram till pensionsåldern. 

Med anledning av att vi har ansvar för medarbetarnas hälsa yrkar Vänsterpartiet på, 

 

-  Att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar 

- Att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltids norm 

- Att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att medarbetar planerar sitt 
schema efter vårdtagarens vårdbehov. 

 

För Vänsterpartiet  

Alma Sibrian  

Robert Bull  

Thomas Collberg
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Socialnämnden 

Emelie Hildingsson Klicka här för att ange text. 
Enhetschef 
0304-60 18 39 
emelie.hildingsson@tjorn.se

 

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

Svar på remiss om skrota hälsosamma scheman  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”.   
  
Omställning till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten utifrån faktiska 
behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras våren 
2022. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
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Ärendet  
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”. med följande 
yrkanden:  
  
- att nattpersonalen får tillbaka heltidsmått på 10 timmar  
- att nattpersonalen arbetstid är 34,33 år 2021 och gälla som heltidsnorm  
- att verksamheter rustas ekonomiskt i tillräcklig utsträckning och att 
medarbetar planerar sitt schema efter vårdtagarens vårdbehov  
  
Socialförvaltningen använder inte begreppet hälsosamma scheman utan 
använder sig av begreppet hållbara scheman. Införandet av heltid ställer krav 
på förändring i gamla strukturer. Det innebär förändringar som kan komma att 
påverka människors livspussel men det är en förutsättning för att vi ska kunna 
erbjuda fler i personalen högre sysselsättningsgrad och för att kunna planera 
verksamheten utifrån faktiska behov. Arbetspassen på dag/kväll/natt skall ha 
den längden som krävs för att vi inte ska få onödigt stora ofinansierade 
överlappningar i schemat.   
  
Det mest optimala ur ett verksamhetsperspektiv hade varit att bryta dygnet i tre 
lika stora delar och då möjliggjort förutsättningar för att 
skapa jämlika heltidsscheman för alla medarbetare, dvs både dag-, kväll och 
nattpersonal. Det skulle innebära att mer resurser flyttas från natten till dagen, 
vilket skulle ge förutsättningar att skapa långa arbetsturer för alla medarbetare 
och därmed mer jämlika scheman inom vård och omsorgs olika verksamheter.  
   
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö är 
arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 
arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna. I samband med 
planeringen ska arbetsgivarens ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan 
påverka individens hälsa.   
  
Riskfaktorer för ohälsa som pekas ut av Arbetsmiljöverkets föreskrift är bland 
annat:   
  
• Arbete nattetid   
• Långa arbetspass   
  
Forskningen visar på ökad risk för nedsatt koncentrationsförmåga och ökad risk 
för olyckor efter ca 9 timmars pass. Att inte ha arbetspass längre än 9 timmar är 
en åtgärd både ur verksamhetsperspektiv och medarbetarperspektiv, men också 
utifrån patientsäkerhetsperspektiv.   
  
För att heltidsarbete ska bli norm krävs en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering. Förändring tar tid och olika tid för olika processer 
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och individer. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras 
under våren 2022 och socialförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 
 

 

Shuja-At Noormohamed  
Förvaltningschef  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-21 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 

Remiss till socialnämnden avseende motion från Alma 
Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas Collberg 
(V) om att skrota det som kallas ”hälsosschema” 

2021/145 

Beslut 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning 
Socialnämnden har fått i uppdrag av Tjörns kommunfullmäktige att svara på 
inkommen motion från Alma Sibrian (V), Robert Bull (V) fd (C) och Thomas 
Collberg (V) gällande att skrota det som kallas ”hälsoschema”.   
  
Omställning till heltid som norm kräver en grundläggande förändring av 
verksamhetens organisering för att kunna planera verksamheten utifrån faktiska 
behov. En utvärdering av processen kring heltidsresan kommer att göras våren 
2022. Socialförvaltningen föreslår att motionen avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-25 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, 
med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför 
trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens 
uppdrag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-13 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om 
intresse för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i 
Rönnäng (av 161) och 6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de 
gärna vill kunna ladda sin bil på den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna 
förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid 
Rönnängs brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges 
liknande möjlighet. Dock behöver den turordning som idag 
används för att få tillgång till en boendeparkering ses över och 
samordnas med de som uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna 
och hur dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan 
föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska 
bifallas. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-16, § 229 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 

Återremitterat ärende: Svar på motion från Gert Kjellberg 
(TP) om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad 
med hänvisning till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-
11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, 
med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens 
tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför 
trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens 
uppdrag.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om 
intresse för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i 
Rönnäng (av 161) och 6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de 
gärna vill kunna ladda sin bil på den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna 
förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid 
Rönnängs brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges 
liknande möjlighet. Dock behöver den turordning som idag 
används för att få tillgång till en boendeparkering ses över och 
samordnas med de som uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna 
och hur dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan 
föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska 
bifallas. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Carlsson (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 

273



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2021-12-09 Dnr 2020/343-319 

Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Återremitterat ärende: Svar på 
motion från Gert Kjellberg (TP) om 
laddningsmöjligheter för fordon vid boendeparkering i 
Rönnäng 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddningsmöjligheter 
för fordon vid boendeparkering i Rönnäng, med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att 
fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid kommunens 
boendeparker inom området i anslutning till Rönnängs brygga får 
denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-09-09 beslutat att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio amperestolpar för 
de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som kostnadsutredningen 
genomförs gå ut med förfrågan till personer som hyr kommunala 
parkeringsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-08 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till trafikenhetens tjänsteutlåtande 
daterat 2021-11-29. I tjänsteutlåtandet anför trafikenheten följande: 

”Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens uppdrag.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2021-12-09 Dnr 2020/343-319

Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 innehavare 
av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om intresse för att kunna 
ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i Rönnäng (av 161) och 6 st i 
Kyrkesund (av 30) har svarat att de gärna vill kunna ladda sin bil på 
den hyrda parkeringsplatsen. 

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna förses 
med el till laddningsstolpar. I samband med en uppgradering av den 
uttjänta motorvärmaranläggningen vid Rönnängs brygga/Hamnplan 
skulle även dessa platser kunna ges liknande möjlighet. Dock behöver 
den turordning som idag används för att få tillgång till en 
boendeparkering ses över och samordnas med de som uttryckt intresse 
för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna och hur 
dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår.” 

Kommunkansliet har inga övriga synpunkter i frågan utan föreslår att 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut ska bifallas. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-08, § 363 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 
Motion 2020-12-09 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Klädesholmen 2020-12-09 
 
Till: 
Fullmäktige, Skärhamn 
 

Motion: 
 

Laddningsmöjligheter fordon, boendeparkering Rönnäng 
 
Det förekommer frekventa förfrågningar från boende på Åstol, Dyrön att få 
laddningsmöjligheter vid de P-platser som kommunen hyr ut vid Jannes Äng 
samt vid Rönnängs bryggas boendeparkering. 
 
Tjörnpartiet anser det är av vikt att kommunen snarast ger de boende på öarna 
laddningsmöjligheter för deras fordon vid ett antal platser.  Det är inte säkert 
att behovet finnes för alla parkeringsplatser men vi anser att möjligheten 
måste finnas för de som har ett behov. 
 
Tjörnpartiet tror att laddningsmöjligheter förenklar vardagen för de som bor 
ute på bilfria öar och bidrar till motivering till ökad åretruntboende. Det är av 
förklarliga själ svårt att parkera bilen hemmavid för laddning vid den egna 
bostaden. 
 
 
Fullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att 
fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid kommunens 
boendeparker inom området i anslutning till Rönnängs brygga  får 
denna möjlighet inom en överskådlig tid.  

 

   Gert Kjellberg ledamot för Tjörnpartiet i fullmäktig 

                    TJÖRNPARTIET  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-08 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 363 

Svar på återremitterad motion från Gert Kjellberg (TP) om 
laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng 

2021/14 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 
till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng. Samhällsbyggnadsnämnden 
har besvarat motionen i beslut § 175/2021. Kommunstyrelsen 
återremitterade i beslut § 153/2021 ärendet, och gav 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio för de personer 
som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som kostnadsutredningen 
genomförs gå ut med förfrågan till personer som hyr kommunala 
parkeringsplatser. Trafikenheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet.  

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar återremissen enligt följande:  

Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens uppdrag. 
Under hösten 2021 har en intresseanmälan skickats ut till samtliga 191 
innehavare av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om intresse 
för att kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. I Rönnäng har 54 
parkeringsplatsinnehavare (av 161) och i Kyrkesund 6 
parkeringsplatsinnehavare (av 30) svarat att de vill kunna ladda sin bil 
på den hyrda parkeringsplatsen.  

I nuläget är parkeringen Jannes äng förberedd med tomrör för att 
kunna förses med el till laddningsstolpar. I samband med en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-08 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

uppgradering av den uttjänta motorvärmaranläggningen vid Rönnängs 
brygga/Hamnplan skulle även dessa platser kunna ges liknande 
möjlighet. Dock behöver den turordning som idag används för att få 
tillgång till en boendeparkering ses över och samordnas med de som 
uttryckt intresse för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna och hur 
dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-29 
Motion daterad 2020-12-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C), Robert Johansson (M) och Urban Möller (L) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2021-11-29 Dnr 2021/14-514 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Åsa Jönsson Samhällsbyggnadsnämnden 
Avdelningschef planavdelningen 
0304-60 11 59 
asa.jonsson@tjorn.se

 

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

Svar på återremitterad motion från Gert Kjellberg (TP) 
om laddstolpar vid boendeparkeringen Jannes Äng i 
Rönnäng   

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning 
till trafikenhetens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng. Samhällsbyggnadsnämnden 
har besvarat motionen i beslut § 175/2021. Kommunstyrelsen 
återremitterade i beslut § 153/2021 ärendet, och gav 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio för de personer 
som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som kostnadsutredningen 
genomförs gå ut med förfrågan till personer som hyr kommunala 
parkeringsplatser. Trafikenheten inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-09-09, § 153 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Bilagor 
Motion daterad 2020-12-09 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2021-11-29 Dnr 2021/14-514

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng, med följande yrkande: 

”att ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att fordonsägare som har 
behov av laddningsmöjligheter vid kommunens boendeparker inom 
området i anslutning till Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en 
överskådlig tid.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat motionen i beslut § 175/2021. 
Svaret från samhällsbyggnadsnämnden var då sammanfattningsvis 
följande: 

Motionens intentioner är i linje med kommunens mål om att vara en 
hållbar kommun samt i linje med kommunens prioriterade mål att 
etablera parkeringsplatser med möjlighet till fordonsladdning. 
Boendeparkeringar vid Hamnplan, Rönnängsbrygga har idag tillgång 
till el för motorvärmare etc. En uppgradering av anläggningen skulle 
kunna möjliggöra även för laddning av elbilar. Kostnaderna och 
förutsättningarna för uppgradering till el för elbilsladdning behöver 
dock utredas vidare. Elbilsladdning för boendeparkeringen vid Jannes 
Äng bör utredas i samband med kommunens uppdrag att etablera 
laddstationer i våra tätorter. 

Kommunstyrelsen återremitterade i beslut § 153/2021 ärendet där 
samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp 10 amperestolpar för 
de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som kostnadsutredningen 
genomförs gå ut med förfrågan till personer som hyr kommunala 
parkeringsplatser. 

Trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt 
ärendet och ger följande förslag på svar på motionen: 

Trafikenheten har ett pågående arbete utifrån återremissens uppdrag. 
Under hösten har en intresseanmälan skickats ut till alla 191 innehavare 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2021-11-29 Dnr 2021/14-514

av boendeparkeringsplatser med en förfrågan om intresse för att att 
kunna ladda sin bil på sin hyrda parkering. 54 st i Rönnäng (av 161) och 
6 st i Kyrkesund (av 30) har svarat att de gärna vill kunna ladda sin bil 
på den hyrda parkeringsplatsen.  

Redan idag är Jannes Äng förberedd med tomrör för att kunna förses 
med el till laddningsstolpar. I samband med en uppgradering av den 
uttjänta motorvärmaranläggningen vid Rönnängs brygga/Hamnplan 
skulle även dessa platser kunna ges liknande möjlighet. Dock behöver 
den turordning som idag används för att få tillgång till en 
boendeparkering ses över och samordnas med de som uttryckt intresse 
för laddplats. 

Arbete med att utreda investeringskostnad för anläggningarna och hur 
dessa sedan ska fördelas per boendeparkering pågår. 

 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-09 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 

Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) om laddstolpar 
vid boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng 

2020/343 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att: 

1. Utreda kostnader och möjligheter att sätta upp tio 
amperestolpar för de personer som visar intresse för detta. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ska parallellt som 
kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 

Sammanfattning 
Gert Kjellberg (TP) har lämnat in en motion om laddstolpar vid 
boendeparkeringen Jannes Äng i Rönnäng, med följande yrkande: 

”Fullmäktige beslutar att ge uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillse att fordonsägare som har behov av laddningsmöjligheter vid 
kommunens boendeparker inom området i anslutning till 
Rönnängs brygga får denna möjlighet inom en överskådlig tid.” 

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till trafikenhetens svar i tjänsteutlåtande 
2021-05-10. Trafikenhets svar på motionen är som följer: 

”Tjörns kommun ska vara en hållbar kommun – ur alla 
hållbarhetsperspektiv och vår klimatpåverkan ska minska genom 
ett ansvarsfullt, balanserat och medvetet nyttjande av våra 
gemensamma naturresurser. Att möjliggöra etablering av 
laddstationer för elfordon är en av åtgärderna som bidrar till att 
Tjörns kommun ska kunna bli en bra miljökommun.  

Förslagsställarens motion ligger därmed i linje med kommunens 
budget 2021 under Strategiskt område – Vi bygger en miljövänlig 
kommun med hållbar samhällsutveckling, där ett av de prioriterade 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-09 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

målen är att etablera parkeringsplatser med möjlighet till fordons 
laddning.  

Boendeparkeringar vid Hamnplan, Rönnängsbrygga har idag 
tillgång till el för motorvärmare etc. En uppgradering av 
anläggningen skulle kunna möjliggöra även för laddning av 
elbilar. Kostnaderna och förutsättningarna för uppgradering till el 
för elbilsladdning behöver dock utredas vidare. Elbilsladdning för 
boendeparkeringen vid Jannes Äng bör utredas i samband med 
kommunens uppdrag att etablera laddstationer i våra tätorter.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra och ställer sig 
bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse motionen 
som besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-26, § 144 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19, § 175 
Kommunfullmäktige 2021-01-28, § 29 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-03 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-10 
Motion 2020-12-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda kostnader och 
möjligheter att sätta upp tio amperestolpar för de personer som visar 
intresse för detta. 

Magne Hallberg (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla Gert 
Kjellbergs (TP) föreslag med tillägg att samhällsbyggnadsnämnden ska 
parallellt som kostnadsutredningen genomförs gå ut med förfrågan till 
personer som hyr kommunala parkeringsplatser. 
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Kommunfullmäktige 2021-11-18 

 
Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Gunnemar Olsson (L). 
 

Bakgrund,  
 
På internet (sida oppettider.org) kan man läsa följande: 
 
Om Familjecentralen Måsen – Tjörn 
 
”Familjecentralen Måsen i Myggenäs på Tjörn är en mötesplats i samverkan mellan 
BVC Capioläkarhus, Barnmorskegruppen och Tjörns kommun. Öppettider och 
information: Öppna förskolan 0-6 år Öppna förskolan är stängd tills vidare Den 17 juni 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att säga upp hyresavtalet för öppna förskolans 
lokaler i familjecentralen Måsen. Med anledning av det är verksamheten stängd tills 
vidare” 
 
 
Mina frågor blir då med beskriven bakgrund följande: 
 

1. Vad var skälen till att stänga familjecentralen Måsen? 
2. Vilka ekonomiska konsekvenser har beslutet fått? 
3. Tycker du idag att detta var ett bra beslut? 

 
  
Maud Hultberg (S)
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From: Maud Hultberg
Sent: 08 jan 2022 05:10:02 +01:00
To: Johan Nilsson
Cc:
Subject: Interpellation 

Hej Johan, god fortsättning på det nya året. Jag hoppas att du har haft en skön ledighet.
Jag ska be att få aktualisera interpellationen om ”Familjecentralen Måsen”. Ställd till Gunnemar 
Olsson.
Med vänliga hälsningar 
Maud Hultberg

Skickat från min iPad
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Kommunfullmäktige 2022-01-27 

 
Interpellation till ordförande i Kommunstyrelsen, 
Martin Johansen (L) 
 

Bakgrund,  

Tjörns kommun har landets i särklass högsta VA-taxa. Det är av yttersta vikt att det finns en 
tydlighet och transparens att VA-kollektivet bara bär sina egna kostnader och inte påläggs 
orimliga avgifter eller räntor från Tjörns kommun som helhet. 

Under kommunfullmäktigemötet den 16 december 2021 kunde ingen redogöra för hur VA-
kollektivets räntebetalningar bokfördes som intäkt hos Tjörns kommun. 

Vidare kunde vi konstatera att VA-kollektivet inte fått någon ränta på innestående medel för 
VA-anslutningsavgifter från Tjörns kommun. 

 

Mina frågor blir med beskriven bakgrund följande: 

1.  Hur ser du på de principer som har gällt för räntedebiteringar och räntekrediteringar 
mellan VA-kollektivet och Tjörns kommun? 
 

2. Hur redovisades VA-kollektivets räntebetalningar om intäkt hos Tjörns kommun 
under år 2020? 
 

3. Tycker du som högste politiskt ansvarig att Tjörns kommun sett över hur vi beräknar 
VA verksamhetens självkostnad på ett tillräckligt grundligt sätt? 
 

 
Benny Halldin (S)
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Förebyggande insatser för barn och föräldrar i form av en Öppen Förskola. 
 
 
Tjörns kommun saknar efter de omfattande besparingarna 2019 en öppen förskola. 
Öppen förskola definieras på Skolverkets hemsida enligt följande:  
  
Den öppna förskolan är ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghem eller liknande. Målgruppen är barn och föräldrar som är hemma på 
dagarna till exempel för att de har föräldrar som är hemma under föräldraledighet. 
Barnens föräldrar eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan. 
 
  
Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i 
nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till 
kontakt och gemenskap. Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när och hur 
ofta de vill delta.  
   
Vi socialdemokrater ser den öppna förskolan som ett viktigt och angeläget 
komplement till ordinarie förskola, där barnens utveckling och lärande står i centrum 
och som också stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Vidare ges också 
en möjlighet för de vuxna att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i 
föräldrarollen. Öppna förskolan kan erbjuda ett lättillgängligt stöd och stärka sociala 
nätverk  
 
Socialdemokraterna på Tjörn vill därför: 
 
Att kommunfullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden uppdraget att genom sin 
förvaltning ta fram en plan för skapandet av en öppen förskola på Tjörn, där verksamheten 
kan starta i januari 2023. Nämnden ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till plan 
och kostnadsberäkning för vidare beslut vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.   
 
Tjörn 2022-01-11 
 
Maud Hultberg 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden och 
Ledamot i Kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna på Tjörn 
 
 

295



 

 

 

 

”Vi bygger en hållbar kommun genom att låta Tjörns Bostads AB 
ta sitt ansvar och bli Tjörns allmännytta”  

 
Kommunen har ett övergripande ansvar för samhällsplanering. Det inbegriper 
översiktsplanering, detaljplanehantering, byggnation, kommunikationer, 
trafikplanering och infrastruktur. Inom infrastrukturen ryms vägar, hamnar, GC-
vägar, fibernät, VA- och avfallshantering mm. När det gäller markanvändning 
måste vi klara att varsamt balansera olika intressen. Värnande av biologisk 
mångfald och skydd av känsliga stränder är viktigt. Samtidigt värnar vi 
allemansrätten, det rörliga friluftslivet, lokalt företagande och respekterar 
äganderätten och hur man vårdat naturvärden under generationer. När det gäller 
Kommunens bostadsförsörjning måste vi bygga ikapp oss när det gäller 
hyresbostäder, för att uppnå en likvärdig, jämställd kommun som tar hänsyn till 
människas behov i alla åldrar och för att motverka segregation. För att lyckas 
med detta föreslår vi Fullmäktige besluta; 

Att Tjörns Bostads AB prioriteras och får samtliga markanvisningar för 
bostadsbyggande i Tjörns kommun.  

 

Anette Johannessen 

Socialdemokraterna Tjörn
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 

Svar på revisionsrapport: Granskning av 
beslutsuppföljning 

2021/106 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna i 
granskningsrapporten. 

2. Översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning 
avseende fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har 
överlämnats till berörda nämnder för besvarande. 

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att 
detta återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut 
gjordes utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under 
perioden 2019–2021. 

Den sammanfattande bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare i de granskade 
nämnderna. 

Kommunkansliet delar granskningens bedömning och föreslår 
kommunstyrelsen ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna. Ett mer utförligt svar på rapportens 
slutsatser och rekommendationer redovisas under 
ärendebeskrivningen i aktuellt tjänsteutlåtande.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-18, § 222 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 211 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

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

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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Kommunstyrelsen 

Johan Nilsson Kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
0304-60 10 27 
johan.nilsson@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Svar på revisionsrapport: 
Granskning av beslutsuppföljning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna i 
granskningsrapporten. 

2. Översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har överlämnats till 
berörda nämnder för besvarande. 

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska beslut 
genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut gjordes 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under perioden 
2019–2021. 

Den sammanfattande bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning 
kan stärkas ytterligare i de granskade nämnderna. 

Kommunkansliet delar granskningens bedömning och föreslår 
kommunstyrelsen ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna. 
Ett mer utförligt svar på rapportens slutsatser och rekommendationer 
redovisas under ärendebeskrivningen i aktuellt tjänsteutlåtande.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 211 
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Bilagor 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Beslutet skickas till 
Revisionen 

Ärendet  
Sammanfattning av revisionsrapport 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Syftet med granskningen var att 
bedöma om fattade politiska beslut genomförs och om så inte är fallet 
av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån. 
Granskningen har dels omfattat vilka rutiner som finns kopplat till 
beslutsuppföljning, samt ett urval av tio beslut fattade av 
kommunfullmäktige under perioden 2019–2021. Granskningen 
omfattade kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 

Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas 
dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske 
i de granskade nämnderna. Vad gäller 
investeringar/investeringsprojekt bedömer man dock att det av policyn 
för investeringshantering framgår tydligt vem som ansvarar för 
uppföljning av de beslut som berör detta samt i vilken omfattning 
uppföljning ska ske. 

Det bedöms finnas inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna 
som till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade 
beslut. Det saknas dock en tydlighet i vilken utsträckning 
återrapportering av (såväl verkställda som icke verkställda) beslut ska 
ske till nämnd/styrelse. 

Besluten som ingick i revisorernas granskning var enligt följande: 

1. Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av 
investeringsbudget 

Not: Beslutet ej verkställt till fullo, ej återrapporterat till politisk nivå. 
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2. Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19. 

Not: Beslutet verkställt till fullo, återrapporterat till politisk nivå. 

3. Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter och att bygga 
en gång- och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik 

Not: Beslutet verkställt i möjligaste mån, återrapporterat till politisk 
nivå. 

4. Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) 
om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund 

Not: Beslutet verkställt till fullo, ej återrapporterat till politisk nivå. 

5. Svar på motion från Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) 
om utredning av kostnader för processvattenhantering från 
fiskberedningsindustrin och justering av kostnader för 
processvattenhantering. 

Not: Beslutet verkställt till fullo, återrapporterat till politisk nivå. 

6. Svar på motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa 
beteckningen tjänstemän. 

Not: Beslutet verkställt till fullo, ej återrapporterat till politisk nivå. 

7. Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn. 

Not: Beslutet ej verkställt, arbete pågår. Ej återrapporterat till politisk 
nivå. 

8. Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun. 

Not: Beslutet ej verkställt, arbete pågår. Ej återrapporterat till politisk 
nivå. 

9. Likvidation av bolaget Västfem AB samt donation av kvarvarande 
kapital till Fiskbranschens Riksförbund. 

Not: Beslutet verkställt till fullo, ej återrapporterat till politisk nivå. 
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10. Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn. 

Not: Beslutet ej verkställt, arbete pågår. Återrapportering har skett till 
politisk nivå. 

Sex av ovanstående beslut bedöms vara verkställda, ett beslut ej 
verkställt och i resterande ärenden pågår arbetet med verkställande. I 
fyra ärenden har återrapportering till politisk nivå skett. Granskningens 
sammanfattade slutsats och bedömning är således att fattade politiska 
beslut genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare. Utifrån detta 
rekommenderas kommunstyrelsen och de berörda nämnderna att: 

— Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut 

— Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kommunstyrelsens svar avser de delar av granskningen som 
ankommer på styrelsen och dess förvaltning. Övriga berörda nämnder 
yttrar sig över de delar som ankommer på respektive nämnd. Styrelsen 
har dock i uppdrag att bland annat samordna de olika nämndernas 
redovisningar, något som utvecklas nedan. 

Vad gäller granskningens slutsatser om rutiner för beslutsuppföljning 
så instämmer förvaltningen i de synpunkter som framförts. I viss mån 
finns inarbetade arbetssätt som säkerställer att uppföljning sker 
avseende fattade beslut. Det föreligger dock ett behov av att dessa 
arbetssätt dokumenteras och att rutiner skapas, för att reducera 
sårbarhet och säkerställa kontinuitet inom organisationen. 

Med anledning av det har kommunkansliet för avsikt att tillsammans 
med övriga förvaltningar upprätta gemensamma rutiner för att 
säkerställa enhetlig hantering och kontroll av beslutsuppföljningen. Det 
bedöms som gynnsamt för såväl förvaltning som politik och framför 
allt i frågor som behöver samordnas mellan nämnd-styrelse. I viss mån 
behöver anpassning ske utifrån organisationsstruktur, där nämnderna 
exempelvis har presidieutskott, något som kommer beaktas i det 
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fortsatta arbetet. I de fall en nämnd har tillämpliga rutiner, se ex 
socialnämnden, kan dessa med fördel inkluderas och nyttjas av övriga. 

Det aktuella granskningsområdet anknyter även till kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, där en separat granskning har genomförts. Det pågående 
arbetet med att stärka och förtydliga uppsiktsplikten bör kunna 
medföra positiva möjligheter för styrelsen att samordna de olika 
nämndernas redovisningar. För information om åtgärder kopplat till 
uppsiktsplikten hänvisas till det separata ärendet. 

Vad gäller granskningens slutsatser kring enskilda beslut som ligger 
inom ramen för verkställande av kommunstyrelsen har förvaltningen 
inga synpunkter på det som anförts av revisionen. Det kan noteras att 
det granskade ärendet Inriktningsbeslut för framtida skolstruktur har 
av förvaltningen verkställts och överlämnats för politisk behandling. 
Vad gäller utvärdering av investeringspolicy (specifikt framtagande av 
ny) har förvaltningen för avsikt att presentera ett nytt förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott innan årets slut. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-25 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150 

Yttrande: Granskning av beslutsuppföljning 

2021/243 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning 
avseende fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har 
överlämnats till berörda nämnder för besvarande. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att 
detta återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut 
gjordes utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under 
perioden 2019–2021. 

Den sammanfattande bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare i de granskade 
nämnderna. 

Samverkan 
FSG 2021-11-17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-17 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Matilda Nordh Barn- och utbildningsnämnden 
Nämndsekreterare 
0304-60 11 00 
matilda.nordh@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Yttrande: Granskning av 
beslutsuppföljning 

Förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har överlämnats till 
berörda nämnder för besvarande. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut gjordes 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under perioden 
2019–2021. 

Den sammanfattande bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning 
kan stärkas ytterligare i de granskade nämnderna. 

Samverkan 
FSG 2021-11-17 

Bilagor 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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Ärendet  
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Syftet med granskningen var att 
bedöma om fattade politiska beslut genomförs och om så inte är fallet 
av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån. 
Granskningen har dels omfattat vilka rutiner som finns kopplat till 
beslutsuppföljning, dels ett urval av tio beslut fattade av 
kommunfullmäktige under perioden 2019–2021. Granskningen 
omfattade kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 

Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas 
dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske 
i de granskade nämnderna. Vad gäller 
investeringar/investeringsprojekt bedömdes det av att policyn för 
investeringshantering framgår tydligt vem som ansvarar för 
uppföljning av de beslut som berör detta samt i vilken omfattning 
uppföljning ska ske. 

Besluten som ingick i revisorernas granskning och som berör barn- och 
utbildningsnämnden var följande: 

1. Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av 
investeringsbudget  

2. Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn. 

Granskningens sammanfattade slutsats och bedömning är att fattade 
politiska beslut i kommunen genomförs i stor utsträckning men att 
rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare.  

Revisionsrapporten pekar på att barn- och utbildningsnämnden saknar 
en förteckning/sammanställning över givna uppdrag/beslut som ska 
verkställas.  

Utifrån samtliga granskade beslut i kommunen rekommenderas 
kommunstyrelsen och de berörda nämnderna att: 

- Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut 
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- Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna 

 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 

Granskning av beslutsuppföljning 

2021/200 

Beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som 
svar på granskningsrapportens slutsatser och 
rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning 
avseende fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har 
överlämnats till berörda nämnder för besvarande.  

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att 
detta återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut 
gjordes utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under 
perioden 2019-2021.  

Den sammanfattade bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för 
beslutsuppföljning kan stärkas ytterligare i de granskade 
nämnderna.  

Socialförvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår 
socialnämnden att ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, §211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-24 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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Socialnämnden 

Christer Sundsmyr Socialnämnden 
Avdelningschef  
0304-40 14 82 
christer.sundsmyr@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande med svar på slutsatser i granskning 
av beslutsuppföljning  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar 
på granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tjörns 
kommun genomfört en granskning av beslutsuppföljning avseende 
fattade beslut av kommunfullmäktige. Rapporten har överlämnats till 
berörda nämnder för besvarande.  

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska beslut 
genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut gjordes 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under perioden 2019-
2021.  

Den sammanfattade bedömningen är att fattade politiska beslut 
genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning 
kan stärkas ytterligare i de granskade nämnderna.  

Socialförvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår 
socialnämnden att ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, §211 

Bilagor 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 
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Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Ärendet  
Kommunrevisionen har låtit KPMG granska kommunens rutiner kring 
beslutsuppföljning. Uppdraget har ingått i kommunens revisionsplan 
för 2021.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Granskningen har omfattat 
vilka rutiner som finns kopplat till beslutsuppföljning, samt ett urval av 
tio beslut fattade av kommunfullmäktige under perioden 2019-2021. 
Granskningen omfattade kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.  

Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas 
dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske 
i de granskade nämnderna. Bedömningen är att dessa behöver stärkas 
och dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processen. Det 
bedöms finnas inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna som till 
viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Det 
saknas dock en tydlighet i vilken utsträckning återrapportering av 
beslut ska ske till nämnd/styrelse.  

Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen och de 
granskade nämnderna att: 

 Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut. 

 Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna.  

Kommunrevisionen önskar svar på slutsatserna och 
rekommendationerna från nämnderna senast 12 december. 

Socialnämndens yttrande 

Socialnämnden instämmer i de synpunkter som framförts gällande 
granskningens slutsatser om rutiner för beslutsuppföljning. I viss mån 
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finns inarbetade arbetssätt som säkerställer att uppföljning sker 
avseende fattade beslut. Det finns dock ett visst behov av att dessa 
arbetssätt dokumenteras och att rutiner skapas, för att reducera 
sårbarhet och säkerställa kontinuitet inom organisationen.  

Socialnämnden tar till sig rapportens slutsatser och rekommendationer, 
och är positiv till att påbörja ett förvaltningsövergripande arbete där 
förvaltningarna tillsammans upprättar gemensamma rutiner för att 
säkerställa enhetlig hantering och kontroll av beslutsuppföljningen.  

 
 
 
 
 
Shujaat Noormohamed  
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 338 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av 
beslutsuppföljning i Tjörns kommun 

2021/109 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom de föreslagna 

rekommendationerna i granskningsrapporten. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande 
som svar på granskningsrapportens slutsatser och 
rekommendationer. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ska få återkoppling inom ett halvår 
från beslutsdatumet om hur arbetet med rutindokumentation 
gällande beslutsuppföljning fortgår. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Granskningen omfattade 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma 
om fattade politiska beslut genomförs och att återrapportering av ej 
verkställda beslut återrapporteras löpande till den politiska nivån. 
Granskningen har dels omfattat vilka rutiner som finns kopplat till 
beslutsuppföljning, samt ett urval av tio beslut fattade av 
kommunfullmäktige under perioden 2019–2021.  

Granskningen visar att det i stor utsträckning saknas dokumenterade 
riktlinjer och rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske i de granskade 
nämnderna. Vad gäller investeringsprojekt bedömer man dock att det 
av policyn för investeringshantering framgår tydligt vem som ansvarar 
för uppföljning av de beslut som berör detta samt i vilken omfattning 
uppföljning ska ske. 

Det bedöms finnas inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna 
som till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade 
beslut. Det saknas dock en tydlighet i vilken utsträckning 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-11-17 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

återrapportering av (såväl verkställda som icke verkställda) beslut ska 
ske till nämnd/styrelse. 

Kommunrevisionen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden, 
liksom övriga granskade nämnder, att:  

• Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut.  

• Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna.  

Revisorerna avser att under 2022 följa upp vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen och de granskade nämnderna vidtar utifrån lämnade 
rekommendationer. De granskade nämnderna ombeds yttra sig över 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer senast 12 
december. 

Förvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna, enligt yttrande i bifogat tjänsteutlåtande.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 211 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla 
förvaltningens förslag till beslut med följande tilläggspunkt:   

 Samhällsbyggnadsnämnden ska få återkoppling inom ett halvår 
från beslutsdatumet om hur arbetet med rutindokumentation 
gällande beslutsuppföljning fortgår. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Marie Louise Bergqvist Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef 
0304-60 11 44 
marie.louise.bergqvist@tjorn.se

 

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

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av 
beslutsuppföljning i Tjörns kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Ställa sig bakom de föreslagna rekommendationerna i 
granskningsrapporten. 

2. Översända upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska 
beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut gjordes 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under perioden 
2019–2021. 

Granskningen visar att fattade politiska beslut genomförs i stor 
utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas 
ytterligare i de granskade nämnderna. Kommunrevisionen 
rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden, liksom övriga granskade 
nämnder, att:  

• Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut.  

• Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna.  

Förvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna.  
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Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-10-21, § 211 

Bilagor 
Missiv 2021-10-11 
Granskning av beslutsuppföljning - slutrapport 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 

Ärendet  
Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Granskningen omfattade 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021.  

Syftet med granskningen var att bedöma om fattade politiska beslut 
genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta 
återrapporteras till den politiska nivån. Urvalet av beslut gjordes 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade under perioden 
2019–2021. Granskningen har dels omfattat vilka rutiner som finns 
kopplat till beslutsuppföljning, samt ett urval av tio beslut fattade av 
kommunfullmäktige under perioden 2019–2021.  

Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas 
dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur beslutsuppföljning ska ske 
i de granskade nämnderna. Vad gäller investeringsprojekt bedömer 
man dock att det av policyn för investeringshantering framgår tydligt 
vem som ansvarar för uppföljning av de beslut som berör detta samt i 
vilken omfattning uppföljning ska ske. 

Det bedöms finnas inarbetade arbetssätt i de granskade nämnderna 
som till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade 
beslut. Det saknas dock en tydlighet i vilken utsträckning 
återrapportering av (såväl verkställda som icke verkställda) beslut ska 
ske till nämnd/styrelse. 

Kommunrevisionen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden, 
liksom övriga granskade nämnder, att:  
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• Se över rutinerna för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 
återrapportering sker av fattade beslut.  

• Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i 
processerna.  

Revisorerna avser att under 2022 följa upp vilka åtgärder som 
kommunstyrelsen och de granskade nämnderna vidtar utifrån lämnade 
rekommendationer. De granskade nämnderna ombeds yttra sig över 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer senast 12 
december. 

Förvaltningen delar granskningens bedömning och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ställa sig bakom de föreslagna 
rekommendationerna, enligt följande yttrande:  

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i behovet av dokumenterad 
rutin för beslutsuppföljning samt för återrapportering till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Inom samhällsbyggnadsnämnden finns en intern rutin för 
beslutsuppföljning som bygger på att en förteckning förs över inkomna 
och pågående ärenden. Förteckningen stäms av med den operativa 
ledningsgruppen en gång i månaden, för att tillse att samtliga ärenden 
har en tidsmässig/personell plan för handläggning och verkställande. 
Denna rutin behöver dock dokumenteras, vilket är påbörjat och 
förväntas vara klart under hösten 2021. I fråga om uppföljning av 
verkställande av uppdrag kan rutinen tydliggöras ytterligare.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på en 
förvaltningsgemensam rutin för beslutsuppföljning, speciellt gällande 
återrapportering av verkställda/ej verkställda uppdrag som bygger på 
beslut i kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige.  
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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