
Kommunfullmäktige 
  2022-04-14 

Kungörelse 
Kommunfullmäktige sammanträder den 21 april 2022, kl. 
18:30, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn 

Information 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av 
årsredovisning 2021 bjuds allmänheten in till frågestund. Mer 
information återfinns i slutet av kungörelsen. 
 

 
Inledning 

1 Mötets öppnande   

2 Val av protokollsjusterare (Protokollet 
föreslås justeras 28/4 kl 17:15) 

  

3 Fastställande av närvaro   

4 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

5 Val av ombud till årsmöte för 
Kommunforskning i Västsverige 10 maj 

2021/379  

6 Tjörns kommuns årsredovisning 2021 2022/87 4 - 95 

7 Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2021 

2022/135 96 - 105 

8 Fråga om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen och nämnderna 2021 

2022/133 106 - 278 

9 Redovisning av ej färdigberedda 
motioner april 2022 

2022/136 279 - 284 

10 Inskränkning av verksamhetsområde 
Lilla Brattön 

2022/84 285 - 294 

1



11 Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR) 

2021/214 295 - 385 

12 Godkännande av avtal med 
Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 386 - 424 

13 Svar på motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om kommunalt övertagande av 
enskilda tätortsvägar 

2021/60 425 - 438 

14 Svar på motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om att tillgängliggöra 
friluftsmålen 

2021/147 439 - 456 

15 Svar på motion från Martin Johansson (-
) fd (SD) om arbetskläder till förskolans 
personal 

2021/159 457 - 469 

16 Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Klimatet 2030 

2021/48 470 - 481 

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

2021/165 482 - 490 

18 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L) om VMA-system 
(viktigt meddelande till allmänheten) i 
kommunen 

2022/99 491 

19 Fråga från Martin Johansson (-) fd (SD) 
ställd till kommunstyrelsens ordförande 
om evakuering av flyktingar från 
Ukraina 

2022/101 492 

Anmälningsärenden 

20 Revisionsrapport: Grundläggande 
granskning 2021 

2022/134 493 - 519 

2



För kännedom 

21 Socialnämndens svar på granskning av 
kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 

2022/71 520 - 549 

 

Välkomna! 

Gun Alexandersson 
Malm (L) 
ordförande

Johan Nilsson 
kommunsekreterare 

 
 
Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktige bjuder in till allmänhetens frågestund i 
samband med behandling av årsredovisning 2021. 
Frågestunden kommer ske i anslutning till ärendet. 
 
- Frågor ska röra årsredovisning 2021 som finns tillgänglig 

på kommunens webbplats. 
- För att kunna hantera så många frågor som möjligt inom 

tidsramen är det önskvärt att frågorna är korta och 
koncisa. 

- Lämna in din fråga senast 19 april kl. 12:00, så hinner vi 
distribuera frågan till politiker för förberedelse av svar. 
Frågor skickas till Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn, 
alternativt via mejl till kommun@tjorn.se. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 

Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2022/87 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och 
avloppsverksamheten 2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor jämfört med budget 
för 2021 på +5,3 miljoner kronor. Kommunens investeringar var 
budgeterade till 118,5 miljoner kronor och utförda investeringar 
blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen 
för bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen 
helt eller delvis uppfyllda. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 49 

Samverkan 
CSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) fd (SD), Bo Bertelsen (M) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49 

Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2022/87 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och 
avloppsverksamheten 2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens 
verksamhet såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun 
redovisar ett resultat på +89,6 miljoner kronor jämfört med budget 
för 2021 på +5,3 miljoner kronor. Kommunens investeringar var 
budgeterade till 118,5 miljoner kronor och utförda investeringar 
blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är 
helt eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen 
för bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen 
helt eller delvis uppfyllda. 

Samverkan 
CSG 2022-03-16 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att 
arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) 

 2022-03-07 Dnr 2022/87-042 

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 - Tjörns kommuns årsredovisning 
2021 

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

1. Godkänna Tjörns kommuns årsredovisning 2021 

2. Godkänna årsredovisning för Vatten och avloppsverksamheten 
2021 

3. Godkänna årsredovisningen för Avfallsverksamheten 2021 

Sammanfattning 
Tjörns kommuns årsredovisning omfattar kommunens verksamhet 
såväl som kommunkoncernen. Tjörns kommun redovisar ett resultat på 
+89,6 miljoner kronor jämfört med budget för 2021 på +5,3 miljoner 
kronor. Kommunens investeringar var budgeterade till 118,5 miljoner 
kronor och utförda investeringar blev 55,0 miljoner kronor. 

Måluppfyllelsen för de prioriterade målen visar att 94 procent är helt 
eller delvis uppfyllda. Om man räknar med måluppfyllelsen för 
bolagen i denna siffra är 92 procent av de prioriterade målen helt eller 
delvis uppfyllda. 

Samverkan 
CSG 2022-03-16 

Bilagor 
Tjörns kommuns årsredovisning 2021 
Årsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten 2021 
Årsredovisning Avfallsverksamheten 2021 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (4) 

 2022-03-07 Dnr 2022/87-042

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ärendet  
Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +89,6 miljoner kronor. 
Det är en resultatförbättring jämfört med 2020 då resultatet blev +50,7 
miljoner kronor. Jämfört med budget 2021, där resultatet budgeterades 
till +5,3 miljoner kronor, är det en positiv resultatavvikelse på +84,3 
miljoner kronor. Det starka resultatet 2021, beror på en oväntad snabb 
återhämtning av den svenska ekonomin. Skatteintäkterna har ökat 
betydligt mer än under ett normalår, efterfrågan har varit lägre av vissa 
verksamheter, låga räntor och en lägre investeringstakt. Verksamhetens 
nettokostnad ligger betydligt lägre än budgeterat +45,4 miljoner kronor 
och skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv avvikelse 
mot budget med +34,8 miljoner kronor. 

Kommunens investeringar var budgeterade till 118,5 miljoner kronor 
och utförda investeringar blev 55,0 miljoner kronor. Skattefinansierade 
investeringar är utförda med 15,9 miljoner kronor jämfört med en 
budget på 39,8 miljoner kronor. Avgiftsfinansierade investeringar 
(vatten och avlopp samt renhållning) är utförda med 39,1 miljoner 
kronor mot budgeterat 78,7 miljoner kronor. 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år uppfylla det så kallade 
balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna 
och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under 
de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland 
annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets 
resultat uppfyller balanskravet. Under 2021 hade kommunen en 
reavinst på 0,5 mkr. Enligt huvudprincipen ska realisationsvinster 
räknas bort vid en balanskravsjustering. Några underskott från tidigare 
år finns inte kvar att täcka. Balanskravsresultatet för 202 uppgår till 89,1 
mkr och därmed är balanskravet för 2021 uppfyllt. 

Resultatutjämningsreserven är oförändrad för 2021.  

Måluppfyllelse 
Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om totalt 106 prioriterade mål för 
kommunens verksamheter. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (4) 

 2022-03-07 Dnr 2022/87-042

De prioriterade målen beslutas i de flesta fall av respektive nämnd i 
samband med beslut om detaljbudget eller i bolagens styrelser. De 
prioriterade målen ska, enligt kommunens styrmodell, uppfyllas under 
innevarande budgetår. 

Av de totat 106 prioriterade målen är 60 mål, det vill säga 57 procent, 
helt eller i hög grad uppfyllda. Endast 8 procent av målen (9 mål) är 
inte uppfyllda. Om man tar med även delvis uppfyllda mål hamnar 
måluppfyllelsen totalt på 92 procent. 

Måluppfyllelsen varierar något mellan kommunens nämnder och 
bolag. Kultur- och fritidsnämnden har högst måluppfyllelse med 88 
procent helt eller i hög grad uppfyllda mål. Lägst måluppfyllelse har 
Samhällsbyggnadsnämnden med 32 procent helt eller i hög grad 
uppfyllda mål. Räknar man med även de prioriterade mål som är delvis 
uppfyllda är skillnaderna mellan nämnderna mindre. I detta fall ligger 
Tjörns Bostads AB lägst med 70 procent av målen som är helt, i hög 
grad eller delvis uppfyllda. 

De mål som inte är uppfyllda är ”Vi mäter antal nya lägenheter per år”, 
”Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan”, 
”Personalkontinuitet inom hemtjänsten”, ”Mätning av kundnöjdhet”, 
”Skolnärvaron ska öka”, ”Föreningar ska certifieras som säkra och 
trygga”, ”Skadegörelse ska minska, vi mäter procentuell minskning av 
skadegörelse”, ”Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för 
att skolorna använder Renovas miljöskola” och ”Vi mäter soliditet”. Tre 
av de ej uppfyllda målen hör hemma på Tjörns Bostads AB, två på 
barn- och utbildningsnämnden, två på kultur- och fritidsnämnden, två 
på socialnämnden samt ett vardera på samhällsbyggnadsnämnden 
samt Tjörns Måltids AB. Ett av de ej uppfyllda målen ”Skolnärvaron 
ska öka” delas av barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen gemensamt. 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75 
procent av de prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de 
finansiella målen är helt uppfyllda.  

Kommunens finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till minst 25 
procent och årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten uppgår till 40,9 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (4) 

 2022-03-07 Dnr 2022/87-042

procent och årets resultat som andel av skatteintäkter och bidrag är 8,7 
procent därmed är de finansiella målen helt uppfyllda. Av de 
prioriterade målen är 94 procent helt eller delvis uppfyllda. 

God ekonomisk hushållning för år 2021 anses uppfyllt då både de 
finansiella målen och verksamhetsmålen är uppfyllda. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Möjligheternas ö – hela året och för hela livet

Årsredovisning 2021
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Tjörns mål och resultat 2021
Tjörns kommun redovisar ett resultat på +89,6 miljoner 
kronor för 2021 jämfört med ett resultat på +50,7 
miljoner kronor 2020. 

Tjörns kommuns starka resultat 2021, beror på en 
oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. 
Skatteintäkterna har ökat betydligt mer än under ett 
normalår, vilket har varit omöjligt att förutse. Andra 
bidragande orsaker till det starka resultatet är tillfälliga 
pandemirelaterade tillskott, lägre efterfrågan av vissa 
verksamheter kombinerat med låga räntor på skulder 
och en lägre investeringstakt än normalt. 

Tillskotten har gett förutsättningar för kommunen att 
med ekonomin tryggad, hantera pandemin i en mycket 
osäker tid. 

Det tillfälligt starka resultatet stärker kommunens eko-
nomiska förmåga att möta de långsiktiga demografiska 
utmaningarna med ökade välfärdsbehov.

Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om flera inriktings-
mål (fyråriga) för kommunens verksamheter. De ettåriga 
prioriterade målen beslutas i de flesta fall av respektive 
nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Under 
året har 94 procent av de prioriterade målen uppfyllts 
helt eller delvis. 

Du kan läsa mer om målen på sidan 30.

  

Resultat – kommunen, mkr

Verksamhetens intäkter 271,3  262,2 270,4 288,9 316,1

Verksamhetens kostnader -1 180,1  -1 153,0 -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9

Nettokostnad innan avskrivning -908,8 -954,2 -890,8 -878,2 -842,6 -798,8

Avskrivningar -45,4 -45,5 -42,6 -40,6 -40,3 -37,1

Verksamhetens nettokostnader -954,2 -999,7 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Skatteintäkter  913,1 884,9 866,7 868,0 832,6 811,3

Generella statsbidrag, utjämning 122,7 116,1 116,0 56,7 54,7 50,0

Verksamhetens resultat 81,6 1,3 49,3 5,9 4,4 25,4

Finansiella intäkter 13,5 12,0 8,9 8,6 9,2 7,4

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

Resultat efter finansiella poster 89,6 5,3 50,7 7,1 8,1 26,0

Årets resultat 89,6 5,3 50,7 7,1 8,1 26,0

 2021 Budget 2020 2019 2018 2017

Inledning

INLEDNING

I tabellen kan du följa kommunens ekonomiska resultat sedan 2017.
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2021 blev ytterligare ett år som präglades av corona-
pandemin. Vi har trots det, lyckats ge Tjörnborna den 
service och de tjänster de ska få. Det har inte alltid skett 
på samma sätt som vanligt men det har gått. 

Jag vill passa på att tacka alla Tjörnbor som fått utstå så 
mycket även detta år. Jag vill tacka alla företag, alla våra 
äldre på särskilda boenden, barnen i omsorgen, elever-
na och föreningarna som återigen ställt om och ställt 
upp och hållit avstånd! Och medarbetarna som gör sitt 
yttersta för Tjörnborna varenda dag.

Översiktsplan 
Arbetet med en ny översiktsplan gick in på andra året 
och en stor digital invånardialog genomfördes. De digi-
tala metoderna bidrog till att nya grupper av invånare 
och fler enklare kunde göra sin röst hörd och det kom 
in många synpunkter om Tjörns utveckling. Översikts-
planens mål är ju att få en hållbar mix av var och vad vi 
bygger och vilka områden som ska bevaras. I den visar vi 
hur vi på ett hållbart sätt använder vår ö och hur vi kan 
hantera befolkningsökningen. Vi tillhör ju en region som 
växer och vi har fortsatt inflyttning. 

Lokalförsörjning
Ett omfattande kartläggningsarbete och en nulägesana-
lys har gjorts för Tjörns kommande Lokalförsörjnings-
plan. Idag är lokalkostnaderna näst största utgiftsposten 
efter personalkostnader och vi vill att de lokaler som 

finns och kommer att byggas ska användas på flera sätt 
och användas under stora delar av dygnet. Vi måste han-
tera kommunens lokalbehov så att vi klarar att finansiera 
välfärden på lång sikt. 

Skolstruktur
Sex förslag till ny skolstruktur presenterades och 
Tjörnborna har varit djupt engagerade i frågan. Besluts-
underlagen vi politiker har att ta ställning till är omfat-
tande. Vårdnadshavarna och vi är överens; hög kvalitet 
i undervisningen är det viktigaste. Under året hoppas 
jag att det blir ett beslut i frågan så att vi kan börja jobba 
framåt. Den skolstruktur som väljs är en självklar del av 
Lokalförsörjningsplanen. 

Historiskt ekonomiskt överskott
Tjörns kommun har aldrig tidigare gjort ett så stort 
ekonomiskt överskott. Här i årsredovisningen kan du läsa 
exakt varför. I stora drag handlar det om att nämnderna 
klarat sina budgetar, vi har gjort färre investeringar och 
vi har fått stora statsbidrag. 

Säkrare och tryggare vattenleverans
Vi har idag betydligt större tillgång till vatten i våra täk-
ter, vilket behövdes under året eftersom vi hade ovanlig 
hög förbrukning hela året. Arbetet med att lägga nya led-
ningar i stamstråken fortsatte under året. En av många 
åtgärder som tryggar Tjörnbornas vattenförsörjning. 

Tjörnborna är bland de mest sysselsatta i landet
Pandemi eller inte, vi var bland de mest sysselsatta kom-
munerna i landet även i år. Den låga arbetslösheten finns 
även bland unga och våra invandrare.

Utveckling med fokus på digitalisering
En annan tydlig sak som coronapandemin medfört är 
att den gett utrymme till utveckling och effektivisering i 
verksamheterna. Inte minst nya digitala tjänster som gör 
det enklare för Tjörnborna. 

 En rörligare arbetsmarknad
Den nya rörligheten på arbetsmarknaden har kommit 
för att stanna. Det gäller särskilt yngre akademiker som 
ofta börjar sitt arbetsliv hos en mindre kommun som oss 
och därefter går vidare till större arbetsplatser. Det är 
populärt att söka arbete i Tjörns kommun och vi måste 
arbeta ännu hårdare för att rekrytera rätt medarbetare 
och få dem att stanna hos oss längre. 

Kommunstyrelsens ordförande Martin  
Johansen (L) kommenterar året som gått

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande 

INLEDNING
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Befolkning, näringsliv och  
Tjörnbornas nöjdhet

Tjörns befolkning
Under 2021 ökade folkmängden i Tjörns  
kommun med 165 personer, från 16 147 till  
16 312. Ökningen beror på ett positivt flyttnetto. 
Det föddes 128 barn under 2021. Den största 
förändringen finns bland barn i åldern 0–4 år. 
Samma åldersspann har också den största  
ökningen med 156 personer.

År 2021 var medelåldern i Tjörns kommun  
46,1 år vilket är högre än rikets medelålder som 
är 41,6 år. 

I den senaste befolkningsprognosen beräknas 
Tjörns kommuns invånarantal att vara
19 602 år 2040 vilket är en ökning med 3 455 
invånare under prognosperioden 2020–2040. 
Det innebär en årlig ökning med 173 invånare. 
Invånarantalet förväntas öka i alla åldersgrupper 
men framförallt i åldersgruppen över 80 år. Fram 
till 2040 förväntas ålders- gruppen 0–18 år öka 
med 677 personer och åldersgruppen över 80 år 
förväntas öka med 1 101  personer.

Tjörns folkmängd 
och åldersfördelning

Källa: SCB
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Mer insyn och delaktighet önskas
I medborgarundersökningen som genomförs med 
hjälp av SCB (Statistiska centralbyrån) har ett 
urval av kommunens invånare fått svara på 128 
frågor kopplade till kommunens olika verksam-
heter, service och tjänster. Undersökningen visar 
att invånarna tycker att Tjörn är en bra plats att 
bo och leva på och merparten kan rekommendera 
andra att flytta hit.  Invånarna i Tjörns kommun 
känner sig trygga och säkra men önskar en mer 
närvarande polis. 

De områden där man tycker att kommunen är 
bättre än genomsnittet är bland annat äldreom-
sorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, 
utbud av lokala kulturaktiviteter samt skötsel 
av gator och vägar. Man är också positiv till det 
förebyggande arbete kommunen gör kopplat till 
integration, jämlikhet och hälsa.

Kommunens invånare är inte nöjda med de möj-
ligheter till insyn, inflytande och delaktighet som 
erbjuds. På dessa områden ligger kommunens 
betyg fortfarande lägre än genomsnittet. Det-
samma gäller det bemötande invånarna upplever 
att de får vid kontakt med kommunen samt det 
förtroendet de har för kommunens politiker. 

Undersökningen finns tillgänglig på kommunens 
webbplats tjorn.se.
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Arbetslöshet
I december 2021 var arbetslösheten i Tjörns 
kommun 3,0 procent (andelen öppet arbetslösa 
och personer i program med aktivitetsstöd av den 
register-baserade arbetskraften) vilket innebär en 
minskning med 0,9 procent jämfört med samma 
period förra året. Ungdomar 18–24 år som var öppet 
arbetslösa och sökande i program var 5,2 procent 
vilket är en minskning med 1,3 procent jämfört med 
samma period förra året. 

Arbetslösheten har minskat i hela landet i jämförelse 
med samma period förra året. I förhållande till riket 
och Västra Götaland har Tjörn en betydligt lägre 
arbetslöshet. Högsta andelen arbetslösa finns i grup-
pen män i åldrarna 18–24 år detta gäller i hela riket 
och även på Tjörn.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik

16–64 år 18–24 år

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Tjörn 2,8 % 3,1 % 3,0 % 4,1 % 6,0 %     5,2 %

Länet 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,4 % 8,7 % 7,6 %

Riket 7,2 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 10,2 % 8,7 %

Arbetslöshet december 2021

Tjörns näringsliv 
Under 2021 fortsatte pandemin att påverka Tjörns 
näringsliv likväl som andra verksamheter. Året inleddes 
med hårda restriktioner som bland annat påverkade 
våra restauranger med till exempel nationella inskränk-
ningar kring öppettider och möjligheter att servera 
alkoholhaltiga drycker. 

De ekonomiska efterdyningarna från 2020 och nya 
hårdare restriktioner tog hårt på vår besöksnäring. 
Därför valde Tjörns kommun att under våren fatta 
beslut om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstån-
den. Liknande beslut togs även i flera andra kommuner 
i Göteborgsregionen. Liksom året innan, valde vi även 
att fakturera livsmedelhanteringsavgifterna efter 
högsäsong för att på så sätt underlätta för företagens 
likviditet.

Under våren fick även många av våra planerade evene-
mang likt Träbåtsfestivalen, Midsummer Match cup samt 
Havets dag, återigen ta tuffa beslut kring att ställa in. 
Men trots att Tjörns kommun saknade många av våra 
viktiga evenemang, blev sommaren en av våra mest 
besökta i historien. Den hemestrande svensken hittade 
till Tjörn! För kommunen innebar det ett hårt tryck på 
infrastrukturen så som till exempel parkeringsplatser, 
offentliga toaletter och färjetrafik men för näringslivet 
kunde den fantastiska sommaren rädda många av våra 
lokala företag! Under året gick endast två företag med 
säte på Tjörn i konkurs och sysselsättningsgraden är 
fortsatt hög.

Glädjande var också resultatet av Svenskt näringslivs 
årliga mätning av företagsklimatet, där kommunen 
under året vände en negativ trend och klättrade 27 
placeringar (till plats 178 av 290) i den sammanvägda 
rankingen, bland annat genom en höjning av det sam-
manfattande omdömet från betyget 3,13 (2020) till 
3,27.

Under våren fortsatte kommunen med de digitala före-
tagsfrukostarna under varumärket Företagsarena Tjörn. 
Frukostarna utvecklades och fokuserade mer på dialog 
och under våren genomfördes tre digitala möten med 
tema översiktsplan. Dessa gjordes i samverkan med 
kommunens översiktsplanerare och resultatet av dia-
logerna ligger till grund för det fortsatta arbetet med 
den nya översiktsplanen. Utifrån vårens dialoger och 
erfarenheterna från sommaren, blev höstens möten 
mer fokuserade på elförsörjning och laddinfrastruktur 
– ett viktigt arbete som fortsätter in i 2022.

877
fler arbetstillfällen
2000–2021

34 %
högre reallönesumma
2000–2020

52 %
högre realt BRP
2000–2019

40 %
högre produktivitet
2000–2019

1 414
nya invånare 
2000–2021

1 101
fler jobb 
2000–2020

Tillväxt under 2000-talet i Tjörns kommun

INLEDNING
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År 2021 var året vi firade hundraårsminnet av det första riksdagsvalet där både kvinnor och män 
fick rösta. På Tjörn uppmärksammades förstås minnet på flera olika sätt, men året visade framför 
allt vad demokrati kan betyda för oss i dag. 

Under året hade till exempel Tjörnborna möjlighet 
att delta i tre stora invånardialoger, ungdomar mötte 
politiker i Ungdomsdialogen, en ny app för ungdomar 
lanserades, barn i förskolan fick vara med i barnråd, och 
mycket mer.

100-årsminnet firades på Tjörn
Under året kunde Tjörnborna vid flera tillfällen vara 
med och fira vår demokrati. Några exempel: Vid kom-
munfullmäktiges första möte gavs en introduktion till 
demokratiåret av fullmäktiges ordförande. Den histo-
riska utställningen Ja, må den leva! om historien bakom 
beslutet 1921 visades i biblioteket. I mars var det premi-
är för festivalen Uttryckt – På Tjörn är ordet fritt! En fyra 
dagar lång festival som värnar yttrandefriheten och som 
kommer att återkomma varje år. Den första upplagan var 
av pandemiskäl digital med föreläsare som Bob Hansson, 
Emil Jensen och Elisabeth Åsbrink. 

Demokrati pågår hela tiden
Det är inte bara i den politiska organisationen som 
demokratin pågår. Den som bygger på våra röster vart 
fjärde år och består av kommunfullmäktige, kommun- 
styrelsen och de politiska facknämnderna där de folk- 
valda politikerna fattar beslut.

Demokratin pågår varje dag i alla kommunens verksam-
heter. Till exempel i skolan där demokratin är en viktig 
del av den värdegrund som finns i läroplanerna eller 
socialtjänsten, där lagar garanterar att enskilda får den 
hjälp och det stöd de behöver.

Utöver att gå och rösta, finns det också många möjlig- 
heter för Tjörnborna att delta i demokratin, till exempel 
genom att vara med på kommunfullmäktiges möten, ställa 
frågor på allmänhetens frågestund, svara på medborgar-
undersökningar eller delta i invånardialog. Under 2021 
har inte mindre än tre stora invånardialoger ägt rum.

Invånardialog 1 – Möjligheternas 
Översiktsplan 2040
Som en del av arbetet med den nya översiktsplanen (ÖP) 
för Tjörn kunde alla Tjörnbor som ville vara med och ge 
sin önskebild av framtidens Tjörn, Tjörn 2040. De nya 
digitala metoderna har lett till att vi fått in synpunkter 
från en bredare grupp av Tjörnbor.

Invånardialog 2 – Framtidens skola
Fler än 1 000 vårdnadshavare, medarbetare och elever 
deltog i den stora invånardialogen om skolan. Dialo-
gen genomfördes i maj 2021. Resultatet visade att det 
viktigaste för vårdnadshavare och medarbetare är god 
tillgång till elevhälsa och stödresurser, kvalificerad 
utbildning med behöriga lärare och god pedagogisk 
utveckling. För eleverna är det viktigaste för att trivas 
i skolan att ha vänner, många kamrater och att alla är 
snälla mot varandra.

Invånardialog 3  
– Den kommande äldrestrategin
Alla över 50 år hade möjlighet att delta i invånardialogen 
om den kommande äldrestrategin. De som deltagit har 
haft möjlighet att påverka saker som boende, vård och 
livskvalitet för äldre på Tjörn. Dialogen har genomförts 
digitalt, men i november kunde också ett fysiskt dialog-
möte äga rum. 

Medborgarundersökningen 2021
1 200 Tjörnbor fick möjligheten att svara på 2021 års 
medborgarundersökning, som genomfördes med hjälp 
av Statistiska centralbyrån (SCB). 459 personer (38 
procent) svarade på de 128 frågorna om kommunens 
verksamheter, service och tjänster. Tjörnborna tycker att 
Tjörn är en bra plats att bo på och känner sig trygga och 
säkra. Områden som får bättre omdömen än genomsnit-

Vår demokrati 100 år  
– värd att värna varje dag

Förvaltningsövergripande

Verksamhetsredovisning

VERKSAMHETSREDOVISNING
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tet är till exempel äldreomsorg, kulturutbud och förebyg-
gande arbete med integration och hälsa. Områden som 
får sämre omdömen är exempelvis möjligheter till insyn 
och delaktighet, bemötande och förtroendet för politiker. 
Ta del av hela resultatet på webbplatsen tjorn.se.

Beredskapsveckan 2021 med  
demokratin i centrum
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter 
är ett av de fem skyddsvärden som Sveriges samlade 
beredskap ska kunna skydda och bevara. Vi skyddar 
demokratin genom att se till att alla samhällsviktiga verk-
samheter, som till exempel skola och omsorg, fungerar 
även i en kris.

Barn och unga gör sina  
röster hörda
Ungdomsdialogen fortsätter på Tjörn. Politiker möter 
ungdomar för att lyssna av ungdomarnas hjärtefrågor. 
Appen Ung på Tjörn lanserades i oktober 2020 och har 
fortsatt att utvecklas under 2021, bland annat med möj-
ligheter att svara på frågor. Till exempel ”Vad är demo-
krati för dig?” och ”Hur vill du ha det på Tjörn år 2040?”. 
Även de minsta barnen har nu en möjlighet att göra sina 
röster hörda sedan det börjat införas särskilda barnråd i 
skolan. 

VERKSAMHETSREDOVISNING

Ur Affischutställning Ja, må den leva! Demokratin 100 år. Sveriges Riksdag
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Lokalförsörjningsfrågan har varit en av de stora frågorna för kommunstyrelsen under året.  
Digitalisering, fortsatt stabsarbete med anledning av pandemin och flera uppdrag för att stödja  
förvaltningarna är andra inslag under året.

Lokalutredningar och stabsläge
Kommunstyrelsen

Med uppdrag att stödja, leda  
och samordna
Kommunstyrelsens har flera uppdrag och många kompe-
tenser som används för att stödja förvaltningarna i deras 
utveckling. 2021 har det till exempel gällt Heltidsresan, 
arbetsrätt, förhandlingar, invånardialoger om kommande 
äldrestrategi och skolstruktur, juridiska uppdrag, kris-
kommunikation, införande av digital samarbetsplattform 
och folkhälsoarbetet. Under väsentliga personalförhål-
landen (sidan 38) finns information om hur kommun- 
styrelsen arbetar med övergripande personalfrågor. 

Utifrån kommunstyrelsens ledande och samordnande 
funktion skapas förutsättningar för förvaltningarna att 
arbeta effektivt och rationellt i till exempel det förebyg-
gande arbetet och med kontinuitetsplanering. 

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund är en del av 
kommunstyrelsen. Tillsammans med kommunerna Ste-
nungsund och Lilla Edet har kommunstyrelsen ambitio-
nen att ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg 2023. 

Förberedande utredningsarbete 
för en lokalförsörjningsplan
I kommunens kommande lokalförsörjningsplan måste 
frågorna om hur kommunkoncernen på ett klokt och  
resurseffektivt sätt kan agera när det gäller lokaler. 
Planen bör ha ett vidgat perspektiv och ta hänsyn till 
samtliga verksamhetslokaler i kommunen. Lokalerna 
behöver både tillmötesgå verksamheternas behov och 
kunna möta Tjörns demografiska utveckling, samtidigt 

som investeringar och driftskostnader ska vara rimliga 
och möjliga att bära för verksamheterna. Därför har 
nulägeskartläggningar och analyser av kommunens 
lokalbestånd genomförts under året.

Sex förslag till skolstruktur
Under året presenterades sex förslag till skolstruktur. 
Samtliga verksamheter har lämnat remissvar. 

Centralt stabsläge till oktober
På grund av coronapandemin hade kommunstyrelsen 
centralt stabsläge till och med oktober månad. Många 
medarbetare i förvaltningen arbetar i den centrala kris-
ledningsorganisationen. 

Restriktionerna och dess påverkan på kommunens 
tjänster och service till medborgarna har kontinuerligt 
kommunicerats via webbplats, intranät och i sociala me-
dier. Tjörn har som många andra kommuner blivit utsatta 
för konspirationsteorier om bland annat vacciner och 
gurgeltester. 

Risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts inom de  
samhällskritiska funktionerna. 

Kommunkartan på webben
Under året lanserades en digital Tjörnkarta i en första 
version. Där kan medborgarna bland annat se fastighets-
gränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, 
vattendrag och adresser.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på 91 962 tkr 
för verksamheterna:

Kommunstyrelsen

Omsättning: 134 719 tkr
Budgetavvikelse: 536 tkr

Ekonomi- och upphandlingsavdelning 11,7 %

Räddningstjänst, köps av SBRF   27,1 %

Kommunedningskontor och kundcenter 14,9 %

Kommungemensamma oförutsedda kostnader   13,3 %

Personalavdelning 10,0 %

Kommunstyrelsen, nämnd 2,6 %

Mark- och exploateringsavdelning 9,3 %

It-avdelning -1,0 %

Kommunledning 3,6 %

Överförmyndarverksamhet 1,6 %

Kommunikationsavdelning 3,6 %

Integrationsenhet 3,3 %

Nämndordförande Martin Johansen (L) 
Tf kommunchef Evike Sandor (t o m 19 maj 2021) 
Kommundirektör Evike Sandor (fr o m 20 maj 2021)

Måluppfyllelse budgetmål

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

En ny översiktsplan ska tas fram
• Skapa förutsättningar för strategisk  

markförsörjning kopplat till näringslivet.
• En ny översiktsplan ska tas fram.

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation
• Översyn och förbättring av processer för markköp, 

detaljplaner, exploatering och försäljning av mark.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Kommunernas klimatlöften. 

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Förbättrad styrning och ledning genom minskat 

antal styrdokument. 

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Attraktiv arbetsgivare genom en god digital  

arbetsmiljö.

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Barn och ungas röster ska stärkas. 
• Ökad delaktighet och insyn.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Skolnärvaron ska öka 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.
• Förbättrad samordning, styrning och ledning av 

kommunens förebyggande arbete.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga  

ska struktureras.  
• Ökad kännedom om kommunens trygghets- och 

säkerhetsskapande arbete.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Framtidens skola – projektering och  

genomförande.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Implementera organisation integration, mottag-

ande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Förbättrad styrning och leding av kommunens 

hållbarhetsarbete. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Strategisk lokalförsörjning. 
• Förbättra modell och rutiner för kommun- 

styrelsens uppsiktsplikt.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Fler olika grupper av invånare lämnade synpunkter på översiktsplanen när invånardialogen blev 
digital. Vattenförbrukningen var hög hela året och bygglovsansökningarna ökade. Detta är effekter 
av rådande coronapandemi. Införandet av digital vattenavläsning påbörjades.

Digital invånardialog om översiktsplan
Samhällsbyggnadsnämnden

Ny översiktsplan – arbete pågår
Översiktsplanen visar var vi vill bygga ut, vad vi vill 
bygga ut för och vilka områden som är värda att bevara 
i vår kommun. Invånardialoger om översiktsplanen har 
genomförts digitalt med enkäter, formulär, poddar och 
andra digitala metoder eftersom coronapandemin inte 
gjort det möjligt med fysiska möten. Nya metoder som 
är här för att stanna. Många tankar och synpunkter har 
kommit in. De nya metoderna har lett till att vi fått in 
synpunkter från en bredare grupp av Tjörnbor med fler 
yngre och fler barnfamiljer som deltagit. 

Fler bygglovsansökningar  
– 90 procent digitala ansökningar
Det har skett en stor ökning av antalet bygglovsansök-
ningar. Pandemin har lett till att flera arbetat hemma. 90 
procent av alla bygglovsansökningar kom via den digitala 
tjänsten som lanserades 2020. Den digitala hanteringen 
av byggloven gör att kunderna kan följa sitt ärende och 
byggloven har kunnat hanterats inom lagstadgad tid, 
trots ökningen. Det har i sin tur lett till att vi också haft 
mer tid att ägna de kunder som av olika anledningar inte 
är digitala. 

Digitala satsningar
Tjänsten Digital vattenavläsning introducerades och 250 
hushåll har hittills fått digitala mätare. En ny digital platt-

form har införts för miljöärenden vilket kvalitetssäkrar 
tillsyns- och planeringsarbeten.

Distansarbete och hemester  
skapade hög vattenförbrukning
Hela året har Tjörn haft höga noteringar på förbrukning 
av vatten. Det beror på pandemin där många arbetat 
hemifrån och elever har haft distansundervisning. Mest 
vatten förbrukades under sommaren då Tjörnborna 
valde att hemestra och många besökte ön. På grund av 
mycket hög förbrukning räckte inte pumpkapaciteten till 
i vattenverket vilket gjorde att västra Tjörn fick problem 
med vattenleveransen under ett par veckor på somma-
ren. Arbetet med att öka pumpkapaciteten har inletts. 
Tillgången på vatten har varit hög hela året och vi ser nu 
effekter av tidigare åtgärder eftersom vi har en större 
tillgång av vatten i våra täkter.

Nya ledningar för  
Östra stamstråket
Arbetet med att lägga nya ledningar i stamstråken 
fortsatte under året. Bland annat blev delar av det östra 
stamstråket utbytt. En av många åtgärder som tryggar 
Tjörnbornas vattenförsörjning. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -20 330 tkr 
för verksamheterna:

Samhällsbyggnadsnämnden

Omsättning: 149 002 tkr
Budgetavvikelse:  +8 790 tkr

Miljöavdelning  15 %

Trafikenheten  48 %

Stab  25 %

Planenheten  18 %

Byggavdelning inklusive BOA 12 %

Avfall  0 %

Vatten och avlopp  -22 %

Nämnd  5 %

Nämndordförande Lars Carlsson (M)
Förvaltningschef Marie Louise Bergqvist

Måluppfyllelse budgetmål

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

En ny översiktsplan ska tas fram
• En ny översiktsplan ska tas fram.

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering 
och nybyggnation
• Genomföra effektkartläggningar av tre stycken 

färdigbyggda detaljplaner.

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp
• Hållbar och effektiv utveckling av vatten och 

avlopp.

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur
• Vidare arbete med genomförande kring  

trafikstrategi.

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Implementera avfallsplan i kommunen.  
• Förbättra miljön på åervinningscentralen.
• Fortsatt miljömålsarbete och agenda 2030.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Upplevelsen av god service från förvaltningen  

ska öka. 
• Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i 

medarbetarenkät.
• Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än 

snittet i kommunen.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Utveckla värdet av bygg- och miljöavdelningens 

nya digitala tjänster. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Metoden cultural planning används.  
• Plan för information och kommunikation ska fin-

nas och användas.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser.

En säker och trygg kommun
• Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra  

skolmiljöer.  

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka 

för att skolorna använder Renovas mijöskola.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Öka samarbeten mellan STO-kommunerna. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Medan coronapandemin fortsatt och bland annat krävt skyddsutrustning i alla patientnära  
kontakter har det strategiska utvecklingsarbetet varit intensivt. Allt enligt planen för personal-  
och kompetensförsörjning. 

Fler heltidstjänster och högre kompetens
Socialnämnden

93 tjänster har omvandlats till 
heltidstjänster
Redan 2015 tog socialnämnden fram en plan för  
personal- och kompetensförsörjning. Tre strategier  
var tydliga: möjliggörandet av högre tjänstgöringsgrad,  
kompetensförsörjning och digitalisering. 

Att öka tjänstgöringsgraden i äldreomsorgen har varit en 
kulturförändring i scheman inom äldreomsorgen. Från 
att ha varit en verksamhet som dominerats av deltids-
arbete har nu 93 deltidstjänster omvandlats till heltids-
tjänster inom äldreomsorgen. Det har inte bara lett till 
att behovet av fler undersköterskor minskat utan också 
att vi blivit mer attraktiva som arbetsgivare. 

Pedagogiska ledare, undersköter-
skor och stjärnmärkning 
En annan strategi var kompetensförsörjning där vi tagit 
beslut om att erbjuda medarbetarna kontinuerlig kom-
petenshöjning. Under året har bland annat 16 underskö-
terskor genomgått en ett-årig utbildning till pedagogiska 
ledare. Nu finns en pedagogisk ledare vid varje äldre-
omsorgsenhet. Nästa år är ytterligare 25 platser bokade. 
Flera vårdbiträden har utbildats till undersköterskor. 

Biståndsenheten har också blivit Stjärnmärkt. Märkning-
en är en metod att kvalitetssäkra sin omsorg med hjälp 
av en utbildningsmodell från Svenskt Demenscentrum 
och handlar om personcentrerad demensvård. 

Digital fixare – utbildning och hjälp 
med vardagsteknik
Digital fixare är en tjänst för den som fyllt 67 år och 
som behöver hjälp och stöd med vardagstekniken. Den 
digitala fixartjänsten erbjuder hembesök och kan dels 
hjälpa till med teknisk utrustning och digitala tjänster, 
dels hjälpa till att lära ut nya saker som att skaffa mobilt 
bank-ID, beställa hem mediciner från apoteket, handla på 
nätet och ringa bildsamtal.

Tjänsten digital fixare är en del av förvaltningens före-
byggande arbete. De flesta Tjörnbor vill bo kvar hemma 
och klara sig själva så länge som möjligt. Genom att ut-
bilda och hjälpa till med det digitala kan fler äldre bli mer 
självständiga när de kan ta del av fler digitala tjänster.

Digitalisering och välfärdsteknik
Den tredje strategin är digitalisering. Under året har ett 
nytt verksamhetssystem upphandlats. Det beräknas vara 
infört helt och hållet hösten 2022. Det är inte bara ett 
användarvänligt och webbaserat verktyg utan kvalitets-
säkrar också arbetet på ett nytt sätt. 

Exempel på ny välfärdsteknik är vad man skulle kunna 
kalla robotiserade sängar. Sängarna kan vändas och del-
vis roteras på ett sätt som underlättar för både vårdtaga-
re och medarbetare. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -360 169 tkr 
för verksamheterna:

Socialnämnden

Omsättning: 449 900  tkr
Budgetavvikelse: +17 856 tkr

Kommunal hälso- och sjukvård  7,5 %

Äldreomsorg inklusive biståndet  47,2 %

Individ- och familjeomsorg   21,4 %

Funktionshinder  21,6 %

Nämnd  0,4 %

Administration  1,9 %

Nämndordförande Gun Alexandersson Malm (L) 
Förvaltningschef Shujaat Noormohamed

Måluppfyllelse budgetmål

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

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Öka användandet av ekologiska livsmedel.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Attraktiv arbetsgivare.
• Personalkontinuitet hemtjänsten.
• Målvärde för kringtid inom öppenvården.
• Arbeta med värdebaserad tid.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Vi använder digitaliseringen för en hållbar utveck-

ling av omsorgstjänster, självservice och för att 
möta kundförväntan om hög självständighet. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Öka delaktighet, inflytande och medbestämmande 

för förvaltningens målgrupp.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Skolnärvaron ska öka.
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.
• Minskad upplevd ensamhet för den som  

besväras av detta.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga  

ska struktureras.  
• Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt  

med riktade insatser för barn.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda 

rätt insats.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Större samverkan med vårdcentral kring  

utskrivningsklara. 
• Etablera fler samverkanspartners inom individ- 

och familjeomsorg.

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter.
• Utveckla hemmaplanslösningar för unga och 

vuxna. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Hbtqi-diplomering, två utmärkelser inom turism och friluftsliv, två festivalpremiärer, förbättring av 
anläggningar och en sommarsäsong som var åter till 2019 års siffror. Så kan vi sammanfatta året för 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Upprustning av ishall och nya festivaler
Kultur- och fritidsnämnden

Året avslutades på bästa sätt när förvaltningen hbtqi- 
diplomerades. Det finns nu en handlingsplan för det 
fortsatta arbetet med diskrimineringslagen, där hbtqi är 
en del. 

Upprustning av anläggning och 
nytt klubbhus
I den satsning på fem föreningar som Tjörns kommun 
gör för att stötta föreningslivet med att rusta sina 
anläggningar för framtiden, var det så Tjörns ishalls och 
Valsängs Ryttarförenings tur. 

Om- och tillbyggnationen av ishallen ger en bland annat 
en ny läktare, bättre tillgänglighet, fler omklädningsrum 
och toaletter samt ny yta för sekretariat. Under en hög- 
säsong har ishallen cirka 1 700 besök i veckan. 

Valsängs ryttarförening med cirka 225 medlemmar fick 
under året möjlighet att köpa en fastighet i nära anslut-
ning till ridanläggningen och föreningen kunde efter 
många års strävande få sitt nya klubbhus. 

Tjörns alla föreningar förtjänar en stor hyllning för den 
flexibilitet och handlingskraft de visat prov på detta 
pandemiår. 

Premiär för två nya festivaler
Vårfestivalen Uttryckt var en en digital festival i kombina-
tion med några aktiviteter utomhus. Den riktade sig till 
en bred publik med möjligheter att ta del av andras mod 
att uttrycka sig och att själv uttrycka sig. Kända gäster 
som Bob Hansson, Emil Jensen och Elisabeth Åsbrink 
gjorde exklusiva föreläsningar för var och en att ta del av. 
Vi kunde också lyssna till intervjuer med Tjörnförfattare 
eller gå en litteratur- eller sagopromenad på Sundsby för 
att nämna några programpunkter. Drygt 1 000 personer 
tog del av festivalen. 

Höstfestivalen Avtryck är en scenkonsthelg med arrange-
mang med spets som vågar både utmana och provocera. 
Tjörns natur med himmel, berg och hav är scenen. Till-
sammans med Sommarfestivalen för unga och Julmarknad 
på Sundsby är de fyra största evenemangen som förvalt-
ningen genomfört. Avtryck fick bra spridning i regionen. 
Avtryck hade en publik på mer än 300 personer. 

Kommunalt utegym för seniorer
I Kållekärr i anslutning till Närhälsan invigdes ett nytt 
utegym. Utegymmet kan användas av personer i alla 
åldrar men är särskilt framtaget för att främja hälsa och 
välbefinnande hos seniorer. 

Redskapen i gymmet är anpassade och inspirerande av 
aktiviteter och utmaningar i vardagen och underlättar 
träning av färdigheter så som balans, koordination, rör-
lighet, styrka och kondition. I anslutning till gymmet finns 
också en sittplats med plats för rullstol. 

Utmärkelser inom turism  
och friluftsliv
Pandemin gjorde att många valde att hemestra och besö-
ka Tjörn. Vandringsleder, Sundsby säteri och badplatser 
var populära under sommarsäsongen. Under året kom vi 
på en delad förstaplats i Västra Götalandsregionen när 
Naturvårdsverket utsåg Årets Friluftskommun. Något som 
bidrog till utmärkelsen var arrangemanget Äventyrs- 
sommar där barn och ungdomar getts möjlighet att delta 
och prova olika äventyrsaktiviteter i naturen som MTB, 
klättring, kajak, sup med mera. 

Aktiviteterna har särskilt riktats till unga som inte är 
vana vid friluftsliv. En annan utmärkelse var när vi blev 
det bästa kommunala initiativet i Göteborgsregionens 
Hållbarhetskliv. Konceptet Tjörn – Island of Art är en sam-
verkan mellan Pater Noster, Nordiska Akvarellmuseet 
och Skulptur i Pilane. 

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Så här fördelades nettokostnaderna på -55 522 tkr 
för verksamheterna:

Kultur- och fritidsnämnden

Omsättning: 63 623 tkr
Budgetavvikelse: +830 tkr

Kultur och turism  15 %

Fritidsverksamhet  35 %

Barn- och ungdomsverksamhet  28 %

Bibliotek  16 %

Nämnd  1 %

Administration  5 %

Nämndordförande Benita Nilsson (L)
T f förvaltningschefer Annica Skog och  
Cathrine Berntsson

Måluppfyllelse budgetmål

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

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Miljövänligare badplatser. 
• Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter 

istället för att köpa.
• Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytan-

de och medbestämmande ska stärkas.
• Servicen i kundkontakten ska öka.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• Digitala lösningar som förenklar för medborgare 

och besökare ska skapas. 
• Nya digitala plattformar ska utvecklas för att  

nå fler.

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas. 
• Barn och ungas röster ska stärkas.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka.
• De föreningsägda anläggningarna ska rustas  

för framtiden.
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 

friluftskommuner.
• Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål 

utifrån ett helårsperspektiv.
• Kunskapen ska öka om turismens värde för  

samhällsutvecklingen.
• Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva 

kulturkommuner.
• Fler barn och unga ska få plats i kulturskolan.
• Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka.
• Läsandet bland barn och unga 0–17 år ska öka.
• Skolnärvaron ska öka.
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.

En säker och trygg kommun
• Föreningar ska certifieras som säkra och trygga.  
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska 

struktureras.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Bättre resultat via handlingsplan för stärkt  

barn- och ungdomskultur.

• Bättre resultat via skolbiblioteken.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Samverkan mellan aktörer inom turism och  

kreativa näringar ska utvecklas. 

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och  

aktivitetslokaler ska öka.

VERKSAMHETSREDOVISNING

27



18

I förskolan och skolans värld var pandemin påtaglig även under 2021. Distansundervisning, smitt-
spårning och nya arbetssätt blev några av konsekvenserna. Förvaltningen lämnade remissvar om 
förslagen till skolstruktur och ansökan om skolskjuts digitaliserades. 

Distansundervisning och skolstruktur
Barn- och utbildningsnämnden

Högstadieeleverna fick sin undervisning på distans under 
delar av vårterminen. Det ledde till nya arbetssätt för 
både elever och lärare. 

Ett fint samspel mellan vårdnadshavare och rektorer 
gjorde att smittspårning snabbt kunde göras. Under 
hösten underlättades arbetet då gurgeltester infördes. 
Förvaltningen hade krisstab under hela perioden. Infor-
mation till vårdnadshavare har skett ofta och regelbun-
det under hela året. 

Invånardialog med vårdnadshavare
I en invånardialog i maj där närmare 800 vårdnadshavare 
deltog blev det tydligt att det viktigaste i skolan för dem 
är tillgång till elevhälsa och stödresurser, kvalificerad 
utbildning med behöriga lärare och god pedagogisk 
utveckling. 

Remissvar om skolstruktur
Förvaltningen gav ett omfattande expertutlåtande i 
sitt remissvar där förslagen beskrevs ur olika vinklar; 
elevernas, lärarnas, rektorernas, vårdnadshavarnas och 
kommunens perspektiv.

Närvaroteam tar hjälp av  
artificiell intelligens
Tack vare statsbidraget Likvärdig skola har vi idag ett  
närvaroteam som arbetar tillsammans med skolornas  
lärare och elevhälsoteam för att hjälpa elever som av 
olika anledningar inte är på plats i skolan. Nya verktyg 
i detta arbete är två klassrumsrobotar som kan arbeta 
som ställföreträdande elev i klassrummet. 

Digitalisering underlättar  
uppföljning
Flera nya digitala lösningar infördes. De ska användas 
till att oftare och bättre kunna följa upp elevresultat, 
ekonomi, måluppfyllelse och efterlevnad av nationella 
styrdokument. Under året öppnades en digital tjänst för 
elevers ansökan om busskort/skolskjuts. 

Gemensam fortbildningsinsats
Samtliga skolor genomgick minst tre moduler av Skolver-
kets didaktikutbildning Specialpedagogik för lärande. Det 
gav fördjupad kunskap och förståelse för vad inkludering 
innebär och hur en inkluderande lärmiljö och elevers 
delaktighet påverkar lärandet.

Samtidigt arbetade förskolorna med Läslyftet i förskolan 
som är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skriv- 
didaktik baserad på aktuell forskning

Framtidens skola på  
möjligheternas ö – här får alla växa
Så lyder målbilden som blev klar under året. Målbilden 
ska skapa en samsyn mellan samtliga ledare och medar-
betare i skolan. Den ska också fungera som något av en 
varudeklaration för vad Tjörns skolor står för. 

Landart för de minsta
Förskolebarnen har skapat konst ute i naturen med 
hjälp av föremål i naturen. Tjörnborna har kunnat ta del 
av konsten både på vandringsleder och andra platser. 
Landart är ett samarbetsprojekt mellan förskolorna och 
Nordiska Akvarellmuseet. 

VERKSAMHETSREDOVISNING

Klassrumsrobot. Foto: Tjörns kommun
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Så här fördelades nettokostnaderna på 408 860 tkr 
för verksamheterna:

Barn- och utbildningsnämnden

Omsättning: 461 182 tkr
Budgetavvikelse: +16 920 tkr

Gemensam administration  7 %

Grundskola  43 %

Förskola  23 %

Gymnasie- och vuxutbildning  15 %

Särskola  4 %

Nämnd  0,2 %

Resurscentrum  5 %

Gemensamt förskola/grundskola  4 %

Nämndordförande Gunnemar Olsson (L)
Förvaltningschef Lena Eriksson

Måluppfyllelse budgetmål

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

Tjörn ska bli en bra miljökommun
• Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i 

Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) och  
läroplan för grundsärskolan.

• Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna 
livsstilens betydelse för miljön.

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet
• Lärplattformen Unikum används för information 

och dokumentation.
• Kommunen erbjuder olika profileringar i sina 

förskolor.
• Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan.
• Öka tillgängligheten till förvaltningens  

verksamheter.

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter 
• IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskola, 

fritidshem, grundskola och grundsärskola. 

Delaktighet, inflytande och medbestämmande
• Barn och ungas röster ska stärkas.
• Barn och elevers upplevelse av delaktighet,  

inflytande och medbestämmande beträffande  
sin utbildning ska öka.

• Öka barnens delaktighet och inflytande i  
förskolan.

Skapa möjligheter för ett gott liv
• Minska barngruppernas storlek i förskolan.
• Skolnärvaron ska öka. 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas.

En säker och trygg kommun
• Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska 

struktureras.

Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga  
jämfört med övriga huvudmän i Sverige
• Utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta 

elevers olika behov och förutsättningar.
• Öka likvärdighet i Tjörns grundskolor.

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning
• Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gym-

nasiekompetens.

Tjörns kommun ska verka för att upprätta goda  
samverkansformer med andra aktörer
• Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och 

näringslivet.

God ekonomisk hushållning och ett effektivt  
utnyttjande av resurser
• Arbeta med kostnadsanalys av verksamheterna.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Tjörns måltids AB gjorde 11 000 matlådor till elever i 
våra högstadier som studerade på distans hela eller delar 
av vårterminen. En utmaning när både medarbetare och 
elever är vana vid att laga, servera och äta lunchen i sko-
lan. Eleverna kunde välja att hämta sina lådor på någon 
av våra skolor och hämtning skedde två dagar per vecka 
och då fick man lunch för hela veckan. 

Samarbetet med de lokala livsmedelsproducenterna har 
fortsatt under året och 1,2 ton potatis har köps in. Potati-
sen har främst används i Tjörnlådorna, som är bistånds- 
bedömda matportioner, och har uppskattats av brukare 
på både Tjörn och Orust.

Den digitala mognaden ökade. Ett stort steg för alla 
medarbetare som inte arbetar med datorer eller smarta 
telefoner till vardags i sitt arbete. Förutom digitala  
möten och mötesteknik har medarbetarna deltagit i  
webbutbildningar om specialkost och livsmedelshygien. 

Tjörns Måltids AB har tillsammans med Tjörns kommun 
skrivit under Västra Götalands kommuners klimatlöfte 
2030. De klimatlöften som Tjörns Måltids AB främst 
jobbar med är att mäta matsvinn och beräkna klimat- 
påverkan från maten. 

Dialogen om matens klimatpåverkan tar sin början hos 
eleverna. Eleverna har möjlighet välja mellan två mål- 
tider varje dag. För varje måltid kan de se hur stor klimat-
påverkan det är på just den maten. 

Andra året med pandemi. Fast restriktionerna lättade 
och man kunde ta fler passagerare än föregående år 
sattes extraturer med både färjan Hakefjord och Tjörn 
in på sträckan Rönnäng – Åstol – Dyrön. Många valde 
att hemestra på Tjörn och köerna ringlade sig långa till 
färjeavgångarna. Även turerna till ön Härön utökades 
under sommarsäsongen. 

Mer uppställningsytor har hyrts ut till Wallhamn AB på 
Vallhamnsområdet.  Där har därför en laddstation med 
50 laddpunkter satts upp. Den hyrs ut till Wallhamn AB 
där importen av elbilar ökar och det finns ett behov av 
att ladda bilarna i väntan på leverans. 

I övrigt har bolaget ägnat sig åt fortsatt förvaltning av de 
tillgångar man har i form av närvärmeverk, mark i indu-
striområdet och fiskehamnen i Rönnäng. Det finns också 
ett gott samarbete med de småbåts- och gästhamnar 
som arrenderar dessa av Tjörns Hamnar AB. 

Matlådor och klimatarbete

Färjor gick extraturer även denna sommar

Kommunala bolag – Tjörns Måltids AB

Kommunala bolag – Tjörns Hamnar AB

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Efter flera års utredande av bolagsstrukturen fattande 
kommunfullmäktige i juni beslut om att ha kvar den nu-
varande konstruktionen av kommunens bolag. Beslutet 
har bidragit till att Tjörns Bostads AB har kunnat fokuse-
ra på sitt interna förbättringsarbete där fokus har varit 
att skapa en organisation med tydliga roller och ansvar. 
Som ett led i detta arbete har ett nytt fastighetssystem 
och en ny hemsida införts under året.

Energi- och hållbarhetsarbetet 
fortsätter 
Under året påbörjades en utvändig renovering på  
Båsenvägen i Skärhamn.  Husen ska få en träfasad med 
ett hållbart trä som kräver minimalt med underhåll och 
ger låga livscykelkostnader. 

Energiförbrukningen minskade när bergvärme installe-
rades på Tubbegatan. Det innebär att skolan, förskolan, 
idrottshallen och flerbostadshuset på Tubbegatan nu har 
minskat sin klimatpåverkan.

Som en av åtta kommuner i landet fick Tjörns Bostads AB 
möjlighet att ingå i ett nationellt pilotprojekt Klimatkrav 
till rimlig kostnad-ROT (Svenska miljöinstitutet) där syftet 
är att ta fram kunskap för att byggbranschen ska kunna 
minska klimatpåverkan från renovering-och ombyggna-
tionsprojekt utifrån ett livscykelperspektiv. Projektet ska 
mynna ut i nationella styrdokument. 

Hållbarhet och utveckling
Kommunala bolag – Tjörns Bostads AB

Nya träfasader, Båsenvägen i Skärhamn. Foto: Tjörns Bostads AB

Läs mer om året som gått i årsredovisningen för Tjörns 
Bostads AB 2021.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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Översikt över verksamhetens utveckling

Förvaltningsberättelse

 2021 2020 2019 2018 2017
Allmänt     

Antal invånare 31 december 16 312 16 147 16 016 15 922 15 790

Andel arbetslösa och personer i program med aktivitets- 

stöd av den registerbaserade arbetskraften, december   

Samtliga 16–64 år, Tjörn 3,0 % 3,9 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %

Samtliga 16–64 år, riket 7,2 % 8,8 % 7,4 % 7,0 % 7,5 %

Samtliga 18–24 år, Tjörn 5,2 % 6,5 % 4,0 % 4,5 % 4,1 %

Samtliga 18–24 år, riket 8,7 % 11,8 % 9,2 % 8,7 % 10,2 %

Skatt    

Kommunalskatt, kr 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71

Total skatt exklusive begravningsavgift och kyrkoavgift, kr 33,19 33,19 33,19 33,19 33,19

Resultat, miljoner kronor   

Verksamhetens nettokostnad, kommun -954,2 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 035,8 982,7 924,7 887,3 861,3

Finansnetto, kommun 8,0 1,4 1,2 3,7 0,6

Resultat, kommun 89,6 50,7 7,1 8,1 26,0

Resultat, sammanställda räkenskaper 92,0 55,7 2,1 10,9 29,8

Balans, miljoner kronor     

Balansomslutning, kommun 1 347,4 1 282,2 1 193,3 1 142,3 1 142,9

Investeringar, kommun 55,0 81,9 72,9 57,3 73,0

Låneskuld, kommun 275,0 315,0 315,0 265,0 300,0

Låneskuld, sammanställd räkenskaper 947,0 987, 0 987,0 927,0 967,0

Borgensåtagande 755,9 744,9 747,1 733,5 733,5

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 289,1 292,2 296,3 309,2 319,8

Soliditet, kommun 40,9 % 36,0 % 34,5 % 35,4 % 34,6 %

Soliditet, inklusive hela pensionsskulden 19,5 % 13,2 % 9,6 % 8,3 % 6,7 %

Soliditet, sammanställda räkenskaper 28,8 % 25,2 % 23,6 % 24,3 % 23,6 %

Medarbetare     

Årsarbetare, kommunen 1 088 1 060 1 033 1 115 1 126

Årsarbetare, kommunkoncern 1 172 1 148 1 122 1 222 1 226

Sjuktal, kommunen 8,2 % 8,9 % 7,1 % 7,7 % 7,4 %

Sjuktal, kommunkoncern 8,1 % 8,8 % 7,3 % 7,8 % 7,2 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Nämnd-, utskott- och styrelseordföranden

Den kommunala koncernen

Kommunstyrelsen   Martin Johansen (L) 

Barn- och utbildningsnämnden   Gunnemar Olsson (L) 

Socialnämnden   Gun Alexandersson Malm (L)

Kultur- och fritidsnämnden   Benita Nilsson (L) 

Samhällsbyggnadsnämnden   Lars Carlsson (M)

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB   Martin Johansen (L) 

Tjörns Bostads AB   Magne Hallberg (KD) 

Tjörns Måltids AB   Birgitta Adolfsson (L)

Tjörns Hamnar AB   Bo Bertelsen (M) 

Ledamöter 31/12 2021

Kommunrevision

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

Kultur- och fritidsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Socialnämnd

Tjörns Hamnar AB

Tjörns Måltids AB

Tjörns Kommunala 
Förvaltnings AB

Tjörns kommunfullmäktige 
41 ledamöter

Organisation, Tjörns kommun 2021

Tjörns Bostads AB

Ägandedel 100 %

Ägandedel 100 %

Ägandedel 100 %

Ägandedel 91 %

Organisationsschema, Tjörns kommunkoncern

Kommundirektör, samt VD  
för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB  Evike Sandor

VD Tjörns Bostads AB   Solbritt Törnqvist

VD Tjörns Måltids AB   Solbritt Törnqvist

VD Tjörns Hamnar AB   Janina Liljekvist 

*

* gemensam med Stenungsunds, Lilla Edets och Orust kommuner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Soliditet
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Resultat 
Ekonomin har även under 2021 påverkats kraftigt av 
pandemin. Kommuner och regioner har starka resul-
tat för såväl 2020 och 2021 vilket främst beror på en 
oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin. 
Skatteintäkterna har ökat, betydligt mer än under ett 
normalår, vilket har varit omöjligt att förutse.  Även till-
fälliga pandemirelaterade tillskott och lägre efterfrågan 
av vissa verksamheter kombinerat med låga räntor på 
skulder och en lägre investeringstakt är bidragande  
orsaker till det starka resultatet. Tjörns kommun redo-
visar ett resultat på +89,6 miljoner kronor för 2021 i 
jämförelse med ett budgeterat resultat på +5,3 miljoner 
kronor. Under 2021 har kommunen fått 10,1 miljoner 
kronor i riktade generella statsbidrag, ”skolmiljarden” 
och ”säkerställa god vård och omsorg av äldre personer”. 

Vidare har Tjörns kommun erhållit 4,7 miljoner kronor i 
ersättning av sjuklönekostnader från staten. 

I decemberprognosen från SKR presenteras en något 
starkare utveckling av skatteunderlaget 2021, svagare 
2022 och kommande år ingen eller liten förändring. 

Trots de tillfälligt höga resultaten i sektorn kvarstår 
de långsiktiga demografiska utmaningarna med ökade 
välfärdsbehov och brist på arbetskraft.

Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens 
ekonomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital 
och om det finns beredskap för framtida resultatförsäm-
ringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. 
Faktorer som främst påverkar soliditeten är dels det 
årliga resultatet och dels tillgångarnas förändring och 
graden av lånefinansiering. De senaste två åren har so-
liditeten ökat i kommunen. För 2021 uppgår soliditeten 
till 40,9 procent, vilket innebär en ökning på 4,9 pro-
cent mot 2020. Lägger man till ansvarsförbindelsen för 
pensionsskulden på 289,1 miljoner kronor är soliditeten 
19,5 procent 2021 (13,2 procent 2020).

Likviditet
Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort 
sikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar 
och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. 
Mellan 2020 och 2021 har kassalikviditeten ökat från 
134 procent till 163 procent. Det innebär att betalnings- 
förmågan på kort sikt har förbättrats. Det som påverkat 
nyckeltalet är att kommunens likvida medel och ford-
ringar ökat med cirka 61 miljoner kronor samtidigt som 
korta skulder ökat med cirka 1 miljon kronor. Under året 
har ingen nyupplåning skett utan man har amorterat 40 
miljoner kronor. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-5
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Borgensåtagande
Borgensåtagandena i kommunen är 756 miljoner kronor. 
Av det totala borgensåtagandet på 756 miljoner kronor 
är 610 miljoner kronor (81 procent) till Tjörns Bostads 
AB, 45 miljoner kronor (6 procent) till bostadsrätts- 
föreningar, 37 miljoner kronor (5 procent) till Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB, 25 miljoner kronor  
(3 procent) till Tjörns Hamnar AB, 9 miljoner kronor  
(1 procent) till Soltak AB samt cirka 30 miljoner kronor 
(4 procent) till stiftelser och föreningar samt Renova.

Ansvarsförbindelse för pensionsåtagande
Ansvarsförbindelsen avseende kommunens pensions- 
åtagande har minskat med 3,1 miljoner kronor under 
året  från 292,2 miljoner kronor till 289,1 miljoner  
kronor. Under 2021 förändrades livslängdantagande i 
RIPS vilket gjorde att ansvarsförbindelsen ökade med 
7,4 miljoner kronor. Pensionsskulden definieras som 
nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Eftersom 
utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvär-
desberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju 
lägre räntan är och vice versa.

Upplysningar om pensionsmedel och  
pensionsförpliktelser
Tjörns kommun har inga fastställda föreskrifter om för-
valtning av pensionsmedel. Kommunen har därför inga 
finansiella placeringar avseende pensionsmedel. Pen-
sionsmedel avser tillgångar som enligt särskilda beslut 
förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av 
pensioner. Avsättningar i balansräkningen är 119,9 mil-
joner kronor och ansvarsförbindelsen är 289,1 miljoner 
kronor inklusive särskild löneskatt. 

Återlånade medel i kommunen är 100 procent. Från 
föregående år har avsättningen ökat med 14,3 miljoner 
kronor och ansvarsförbindelsen har minskat med 3,1 
miljoner kronor. Avsättningen har ökat med 4,1 miljoner 
kronor på grund av förändrat livslängdsantagande i RIPS.

Avsättningar
Övriga avsättningar 2021 är 11,5 miljoner kronor.  
Avsättningar avser återställande av deponin på Tjörns 
återvinningscentral med 10,7 miljoner kronor och  
avsättning för infrastruktur 0,8 miljoner kronor.

2014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 20192020 20202021 2021
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Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen

• Nulägeskartläggning och analys av kommun-
koncernens lokalbestånd gjordes.

• Sex förslag till skolstruktur presenterades.

• Kommunen avslutade grön krisstab i oktober 
månad. 

• Uppdrag för förvaltningarna som invånar- 
dialoger om skolstruktur och äldrestrategi 
genomfördes.

• Tjörn med grannkommuner redogjorde för 
ambitionen att ingå i Räddningstjänsten  
Storgöteborg.

• Evike Sandor tillsattes som kommundirektör.

• Samordnade kommungemensam digital  
utveckling.

• Beslutade att behålla befintlig bolagsstruktur.

Samhällsbyggnadsnämnden

• Rekordhög vattenförbrukning varade hela 
sommaren.

• Vattentillgången har varit god i våra  
vattentäkter.

• Större störningar i vattenleveransen har skett 
vid tre tillfällen under året.

• Stamstråksledningen från Tolleby vattenverk  
till Kållekärr byttes ut. 

• Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral 
(Heås) inleddes.

• Serveringsavgift och avgift för alkoholtillsyn 
togs bort för att hjälpa företagare under  
pandemin.

Socialnämnden

• Vaccinationer inom kommunal hälso- och sjukvård gjordes.

• Påverkades fortsatt av pandemin med skyddsutrustning i patientnära kontakter.

• 93 tjänster gick från deltid till heltidstjänster i äldreomsorgen. 

• Digital fixare infördes.

• 16 undersköterskor utbildades till pedagogiska ledare.

• Flera vårdbiträden utbildades till undersköterskor.

Kultur- och fritidsnämden

• Tilldelades delad förstaplats som Sveriges  
Friluftskommun i Västra Götaland. Delad  
femteplats i landet.

• Tilldelades Bästa kommunala initiativ i  
Hållbarhetsklivet i Göteborgsregionen med 
konceptet Island of Art. 

• Förvaltningen hbtqi-diplomerades.

• Attraktiv turism- och friluftskommun.

• Ombyggnad av Tjörns ishall inleddes. 

• Två nya återkommande festivaler Uttryckt och 
Avtryck skapades.

•  Margaretas kök och skafferi etablerades som 
varumärke för kafé och restaurang på Sundsby 
säteri.

Barn- och utbildningsnämnden

• 600 högstadieelever undervisades på  
distans.

• Smittspårning genomfördes och gurgeltester 
delades ut.

• Förvaltningen hade krisstab större delen av 
året.

• Omfattande arbete gjordes med remissvaret 
på skolstrukturen.

• Genomgripande målbildsarbete genomfördes.

• Utveckling inom digitalisering i undervisning 
gjordes.

• Digital tjänst för busskort/skolskjuts infördes.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Tjörns Hamnar AB

• Ny motor installerades i färjan Tjörn.

• Extraturer sattes in under sommaren när många 
hemestrade.

• En laddstation för importerade elbilar  
installerades i Vallhamn.

Tjörns Måltids AB

• Levererade 11 000 lunchlådor till elever som 
studerade på distans.

• Tre lokala potatisodlare upphandlades för  
1,2 ton potatis.

• Medarbetarna och bolaget mognade digitalt.

• Upphörde med driften av måltidsverksamheten 
på Kvarnbackens trygghetsboende.

• Uppnådde goda resultat i arbetet med  
måltidernas klimatpåverkan utifrån ett  
helhetsperspektiv där klimatpåverkan,  
livsmedelsinköp, matsvinn och valmöjlighet för 
eleverna att äta vegetariskt samverkar.

• Påverkades av covid-19 med inställda aktivi-
teter och osäkerhet i tillgång på personal och 
råvaror.

Tjörns Bostads AB

• Ett omfattande utrednings- och  
remissvarsarbete om framtida skolstruktur 
gjordes.

• Blev, som en av åtta kommuner, medlem av det 
nationella pilotprojektet Klimatkrav till rimlig 
kostnad-ROT (Svenska miljöinstitutet). Projektet 
ska mynna ut i nationella styrdokument. 

• Påbörjade en utvändig renovering på  
Båsenvägen.

• En ny webbplats och ett nytt fastighets- och 
ekonomisystem implementerades.

• Samverkansavtal har tagits fram tillsammans 
med kommunen i syfte att främja kvarboende.

• Arbetet med fastighets utveckling har intensi-
fierats med förslag på hur fler lägenheter kan 
tillskapas inom befintliga bestånd.

• En informationsfolder med råd och regler kring 
att bo i lägenhet har delats ut till våra hyresgäs-
ter.

• Bolaget har uppnått en energieffektivisering 
med 45 procent sedan år 2009.

• Klimatlöfte om ladd möjlighet i våra bostads- 
områden har resulterat i två laddstationer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Politisk sammansättning
Under 2021 har Tjörns kommun styrts av en minoritet 
bestående av liberalerna, moderaterna och centerpar-
tiet. Kommunalråd är kommunstyrelsens ordförande 
Martin Johansen (L). Oppositionsråd är Martin Johans-
son (–).

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

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

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

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

Fyraåriga inriktningsmål – beslutas av  
kommunfullmäktige
Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäk-
tige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den 

politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktnings-
målen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. 

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

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

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

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

Förvaltningarna avgör aktiviteter och  
håller ekonomin
Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och 
nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan för-
valtningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att 
målen ska uppfyllas och en god ekonomisk hushållning 
ska råda. Hur väl nämnderna och verksamheten uppfyller 
de beslutade målen följs upp i samband med delårsbok-
slut i april och augusti samt i årsbokslut.
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Ovan ses den så kallade målkartan. På ett enkelt sätt visar den kommunens vision och de tre strategiska områden som finns i mål- och 
budgetarbetet och deras koppling till Agenda 2030. Den visar också de fyraåriga målen och vad som skiljer dem från de ettåriga målen 
som beslutas av respektive nämnd. 
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Prioriterat mål Bedömning Trend

En ny översiktsplan ska tas fram

Skapa förutsättningar för strategisk markförsörjning kopplat till näringslivet. (KS)

En ny översiktsplan ska tas fram. (KS, SBN)

Skapa intresse och beredskap för hållbar exploatering och nybyggnation

Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och försäljning av mark. (KS)

Genomföra effektkartläggningar av tre stycken färdigbyggda detaljplaner. (SBN)

Vi mäter antal nya lägenheter per år. (TBAB)

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp

Hållbar och effektiv utveckling av vatten och avlopp. (SBN)

Förbättrade kommunikationer och infrastruktur

Vidare arbete med genomförande kring trafikstrategi. (SBN)

Tjörn ska bli en bra miljökommun

Miljövänligare badplatser. (KFN)

Kommunernas klimatlöften. (KS)

Medborgarna ska kunna låna/hyra produkter istället för att köpa. (KFN)

Event/aktiviteter om klimat ska arrangeras. (KFN)

Tjörns skolor ska arbeta mot miljökvalitetsmålen i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11)  
och läroplan för grundsärskolan. (BUN)

Förskolan belyser vikten av förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön. (BUN)

Öka användandet av ekologiska livsmedel. (SN)

Implementera avfallsplan i kommunen. (SBN)

Förbättra miljön på återvinningscentralen. (SBN)

Fortsatt miljömålsarbete och agenda 2030. (SBN)

Vi mäter installation av bergvärme. (TBAB)

Vi mäter antal parkeringsplatser med laddmöjlighet. (TBAB)

Minskad miljöpåverkan. (TMÅAB)

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet

Servicen i kundkontakterna ska öka. (KFN)

HBTQ-personers acceptans, delaktighet, inflytande och medbestämmande ska stärkas. (KFN)

Förbättrad styrning och ledning genom minskat antal styrdokument. (KS)

Inriktningsmål och prioriterade mål
Förklaring

Inte uppfyllt – målet är inte uppfyllt

Delvis uppfyllt – målet är uppfyllt till 50 %

I hög grad uppfyllt – målet är uppfyllt till 75 %

Helt uppfyllt – målet är uppfyllt till 100 %

Inte utvärderat – det finns ingen bedömning  
för aktuell rapportperiod

 Ökad

 Oförändrad

 Minskad

BUN Barn- och utbildningsnämnd
KFN Kultur- och fritidsnämnd
KS Kommunstyrelse
SBN Samhällsbyggnadsnämnd
SN Socialnämnd
TBAB Tjörns Bostads AB
TMÅAB Tjörns Måltids AB

Symbol 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Professionell och tillgänglig service med god kvalitet, fortsättning

Lärplattformen Unikum används för information och dokumentation. (BUN)

Öka tillgängligheten till förvaltningens verksamheter. (BUN)

Kommunen erbjuder olika profileringar i sina förskolor. (BUN)

Öka andelen legitimerade förskollärare i förskolan. (BUN)

Attraktiv arbetsgivare. (SN)

Personalkontinuitet hemtjänsten. (SN)

Målvärde för kringtid inom öppenvården. (SN)

Arbeta med värdebaserad tid. (SN)

Upplevelsen av god service från förvaltningen ska öka. (SBN)

Nöjdhet hos personal ska öka vid årets mätning i medarbetarenkät. (SBN)

Sjukfrånvaron i förvaltningen ska vara lägre än snittet i kommunen. (SBN)

Mäter medarbetarindex. (TBAB)

Mäter sjukfrånvaro. (TBAB)

Minskad sjukfrånvaro. (TMÅAB)

Vi ska använda digitaliseringens möjligheter

Digitala lösningar som förenklar för medborgare och besökare ska skapas. (KFN)

Nya digitala plattformar ska utvecklas för att nå fler. (KFN)

Attraktiv arbetsgivare genom en god digital arbetsmiljö. (KS)

IKT-utveckling och digitalisering ska öka i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. (BUN)

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

Utveckla värdet av bygg- och miljöavdelningens nya digitala tjänster. (SBN)

Vi mäter genomförandegrad av införande av stödsystem. (TBAB)

Stärka medarbetarnas digitala användning och genomföra digitala utbildningar. (TMÅAB)

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Möjligheter att göra sin röst hörd ska skapas. (KFN)

Barn och ungas röster ska stärkas. (KS, KFN, SN, BUN)

Ökad delaktighet och insyn. (KS)

Barn och elevers upplevelse av delaktighet, inflytande och medbestämmande beträffande sin  
utbildning ska öka. (BUN)

Öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan. (BUN)

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

Metoden cultural planning används. (SBN)

Plan för information och kommunikation ska finnas och användas. (SBN)

Mätning av kundnöjdhet.  (TMÅAB)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Skapa möjligheter för ett gott liv

Fysisk aktivitet och spontanidrott ska öka. (KFN)

De föreningsägda anläggningarna ska rustas för framtiden. (KFN)

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva friluftskommuner. (KFN)

Sundsby ska stärkas som attraktivt besöksmål utifrån ett helårsperspektiv. (KFN)

Kunskapen ska öka om turismens värde för samhällsutvecklingen. (KFN)

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner. (KFN)

Fler barn och unga ska få plats i kulturskolan. (KFN)

Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka. (KFN)

Läsandet bland barn och unga 0–17 år ska öka. (KFN)

Skolnärvaron ska öka. (KS, KFN, SN, BUN)

Ungas fysiska och psykiska hälsa ska stärkas. (KS, KFN, SN, BUN)

Förbättrad samordning, styrning och ledning av kommunens förebyggande arbete. (KS)

Minska barngruppernas storlek i förskolan. (BUN)

Minskad upplevd ensamhet för den som besväras av detta. (SN)

Påbörja arbetet utifrån modellen levande platser. (SBN)

Vi mäter genomförda insatser i våra bostadsområden. (TBAB) 

Ta emot praktikanter. (TMÅAB)

En säker och trygg kommun

Föreningar ska certifieras som säkra och trygga. (KFN)

Trygghetsskapande arbete för barn och unga ska struktureras. (KS, KFN, SN, BUN)

Ökad kännedom om kommunens trygghets- och säkerhetsskapande arbete. (KS)

Arbeta förebyggande med trygghetsinsatser. (SN)

Genom tillsyn säkerställa trygga och säkra skolmiljöer. (SBN)

Skadegörelse ska minska, vi mäter procentuell minskning av skadegörelse. (TBAB) 

Säkerställa tillagning, service och leverans av måltider. (TMÅAB)

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

Bättre resultat via handlingsplan för stärkt barn- och ungdomskultur. (KFN)

Bättre resultat via skolbiblioteken. (KFN)

Framtidens skola – projektering och genomförande. (KS)

Utveckla undervisning och lärmiljöer för att möta elevers olika behov och förutsättningar. (BUN)

Öka likvärdighet i Tjörns grundskolor. (BUN)

Socialförvaltningen ska via SSPF arbeta aktivt med riktade insatser för barn. (SN)

Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas miljöskola. (SBN)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Prioriterat mål Bedömning Trend

Människor ska ha möjlighet till egen försörjning

Implementera organisation integration, mottagande av nyanlända samt arbetsmarknadsfrågor. (KS)

Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens. (BUN)

Möjliggöra egen försörjning genom att erbjuda rätt insats. (SN)

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

Samverkan mellan aktörer inom turism och kreativa näringar ska utvecklas. (KFN)

Förbättrad styrning och leding av kommunens hållbarhetsarbete. (KS)

Utveckla samarbetet mellan Tjörns skolor och näringslivet. (BUN)

Större samverkan med vårdcentral kring utskrivningsklara. (SN)

Etablera fler samverkanspartners inom individ- och familjeomsorg. (SN)

Öka samarbeten mellan STO-kommunerna. (SBN) 

Genomföra upphandlingar. (TMÅAB)

God ekonomisk hushållning och ett effektivt utnyttjande av resurser

Nyttjandegraden i kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka. (KFN)

Strategisk lokalförsörjning. (KS)

Förbättra modell och rutiner för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. (KS)

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter. (BUN)

Arbeta med kostnadsanalys av verksamheter. (SN)

Utveckla hemmaplanslösningar för unga och vuxna. (SN)

Kartlägga effektivitet och intäkter i förvaltningen. (SBN)

Aktivt söka extern finansiering. (SBN)

Vi mäter soliditet. (TBAB)

Soliditet och resultat. (TMÅAB)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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God ekonomisk hushållning och  
ekonomisk ställning

Måluppfyllelse totalt inklusive bolagen
Av de totat 106 prioriterade målen är 60 mål, det vill 
säga 57 procent, helt eller i hög grad uppfyllda. Endast  
8 procent av målen (9 mål) är inte uppfyllda. Om man tar 
med även delvis uppfyllda mål hamnar måluppfyllelsen 
totalt på 92 procent. 

Måluppfyllelse totalt exklusive bolagen
För kommunens nämnder finns det totalt 88 prioritera-
de mål för 2021. Av dessa är 58 procent helt eller i hög 
grad uppfyllda. Ytterligare 36 procent är delvis uppfyllda 
och 6 procent är inte uppfyllda. 2020 var 96 procent av 
nämndernas prioriterade mål helt, i hög grad eller delvis 
uppfyllda. För 2021 var denna siffra 94 procent. Detta 
innebär att nämnderna trots de påfrestningar som pan-
demin har inneburit under 2021 ändå har lyckats uppnå 
en hög måluppfyllelse. 
 

Jämförelser måluppfyllelse nämnder  
och bolag
Måluppfyllelsen varierar något mellan kommunens 
nämnder och bolag. Kultur- och fritidsnämnden har 
högst måluppfyllelse med 88 procent helt eller i hög 
grad uppfyllda mål. Lägst måluppfyllelse har Samhälls-
byggnadsnämnden med 32 procent helt eller i hög grad 
uppfyllda mål. 

Räknar man med även de prioriterade mål som är delvis 
uppfyllda är skillnaderna mellan nämnderna mindre. I 
detta fall ligger Tjörns Bostads AB lägst med 70 procent 
av målen som är helt, i hög grad eller delvis uppfyllda. 

Inte uppfyllda mål
De mål som inte är uppfyllda är ”Vi mäter antal nya 
lägenheter per år”, ”Öka andelen legitimerade förskol- 
lärare i förskolan”, ”Personalkontinuitet inom hemtjäns-
ten”, ”Mätning av kundnöjdhet”, ”Skolnärvaron ska öka”,  
”Föreningar ska certifieras som säkra och trygga”,  
”Skadegörelse ska minska, vi mäter procentuell minsk-
ning av skadegörelse”, ”Bidra till elevers kunskapsresul-
tat genom att verka för att skolorna använder Renovas 
miljöskola” och ”Vi mäter soliditet”.

Tre av de ej uppfyllda målen hör hemma på Tjörns  
Bostads AB, två på barn- och utbildningsnämnden, två på 
kultur- och fritidsnämnden, två på socialnämnden samt 
ett vardera på samhällsbyggnadsnämnden samt Tjörns 
Måltids AB. Ett av de ej uppfyllda målen ”Skolnärvaron 
ska öka” delas av barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommun- 
styrelsen gemensamt.

Kopplat till målet ”Öka andelen förskolelärare i försko-
lan” har förskolorna arbetat med att öka likvärdigheten 
mellan förskolorna samt att skapa attraktiva förskolor 
samt att skapa goda förutsättningar för att förskollärar-
na ska kunna genomföra sitt uppdrag. Två förskolor har 
ökat andelen förskollärare inom sina verksamheter men 
trots detta har den totala andelen förskollärare minskat 
med 4 procent i jämförelse med 2020.

Målet med personalkontinuitet inom hemtjänsten har 
inte kunnat uppfyllas på grund av stor påverkan av 
covid-19 vilket har ökat behovet av timvikarier. Social-
förvaltningen har arbetat med att få ned antalet timvi-
karier med hjälp av poolanställningar och ett ökat antal 
heltidsanställningar samt minskning av personalgrupper-
nas storlek. Trots detta har man inte lyckats nå sitt mål.

Kommunen hade som mål att under 2021 öka skol- 
närvaron. Under året har dock skolnärvaron minskat 
något som till stor del kan kopplas till restriktionerna i 
samband med covid-19 då vårdnadshavare uppmanats 
att hålla sina barn hemma vid förkylningssymptom.  
Samverkans- och arbetsgrupper samt strukturer har 
dock satts på plats under året för att kunna arbeta  
förvaltningsövergripande med skolnärvaron.

Målet som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
kopplat till Renovas miljöskola har inte kunnat genom- 
föras på grund av pandemin.

Såväl Tjörns Måltids AB och Tjörns Bostads AB menar att 
det är den rådande situationen med covid-19 som gjort 
att man inte kunnat uppfylla alla mål i sin budget.

Inför 2021 beslutade Tjörns politiker om totalt 106 prioriterade mål för kommunens verksam- 
heter. De prioriterade målen beslutas i de flesta fall av respektive nämnd i samband med beslut  
om detaljbudget eller i bolagens styrelser. De prioriterade målen ska, enligt kommunens styr- 
modell, uppfyllas under innevarande budgetår.
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Ekonomiska nyckeltal för fem år, Tjörns kommun

 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat, mkr

Årets resultat 89,6 50,7 7,1 8,1 26,0

Verksamhetens intäkter 271,3 262,2 270,4 288,9 316,2

Verksamhetens kostnader -1 180,1 -1 153,0 -1 148,6 -1 131,5 -1 114,9

Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar -908,8 -890,8 -878,2 -842,6 -798,7

Avskrivningar -45,4 -42,6 -40,6 -40,3 -37,1

Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar -954,2 -933,4 -918,8 -882,9 -835,9

Förändring nettokostnad inklusive avskrivningar 2,2 % 1,6 % 4,1 % 5,6 % 6,3 %

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 92,1 % 95,0 % 99,4 % 99,5 % 97,1 %

(inklusive avskrivningar, exklusive finansnetto)

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 1 035,8 982,7 924,7 887,3 861,3

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning årlig förändring 5,4 % 6,3 % 4,2 % 3,0 % 7,9 %

Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utjämning 8,7 % 5,2 % 0,8 % 0,9 % 3,0 %

Finansnetto 8,0 1,4 1,2 3,7 0,6

Nettokostnad/skatteintäkter och statsbidrag 91,3 % 94,8 % 99,2 % 99,1 % 97,0 %

(inklusive avskrivningar, inklusive finansnetto)

Balans, mkr

Balansomslutning 1 347,4 1 282,2 1 193,3 1 142,3 1 142,9

Eget kapital 551,3 461,7 411,1 404,0 395,9

Periodens investeringar 55,0 81,9 72,9 57,3 73,0

Självfinansieringsgrad 245,5 % 113,9 % 66 % 84 % 86 %

Låneskuld för kommun 275,0 315,0 315,0 265,0 300,0

Soliditet 40,9 % 36,0 % 34,5 % 35,4 % 34,6 %

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 19,5 % 13,2 % 9,6 % 8,3 % 6,3 %

Kassalikviditet 163 % 134 % 126 % 102 % 114 %

Borgensåtagande 755,9 744,9 747.1 733,5 733,5

Borgensåtagande kronor per invånare 46 340 46 132 46 647 46 068 46 453

Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 289,1 292,2 296,3 309,2 319,8

Uppföljning av god ekonomisk  
hushållning
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha 
en god ekonomisk hushållning. Det handlar om att
styra ekonomin både ur ett kortare och längre perspektiv. 
Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än 
de som finns att tillgå och därigenom äventyra kommande 
generationers möjligheter att finansiera sin välfärd men 
inte heller bära kommande generationers kostnader.

Kommunallagen anger att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska antas av kommunfullmäktige. God ekono- 
misk hushållning följs upp i samband med delårsbokslut 
och årsbokslut. I årsredovisningens förvaltningsberättelse 
ska balanskravsutredning upprättas. Om ett balanskravs- 
underskott uppstår ska det regleras inom en treårsperiod.

Från och med 2013 finns det möjlighet att reservera delar
av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv.
 

Tjörns kommun inför resultatutjämningsreserv 2020 och 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning har komplette- 
rats med riktlinjer för hantering av resultatutjämningsre- 
serve. I riktlinjerna anges att resultatutjämningsreserven 
som högst ska uppgå till det belopp som motsvarar 5 
procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbi- 
drag och kommunalekonomisk utjämning. Reserveringar 
av positiva resultat får göras av balanskravsresultatet i 
enlighet med det vid tillfället bästa alternativ som lagen 
medger. För att reservera till RUR måste kommunens 
finansiella mål vara uppfyllda. Om uttag ska vara möjligt 
ska den prognostiserade underliggande skatteunderlags- 
utvecklingen för riket nästkommande år understiga den 
genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de 
senaste tio åren. Medel får användas för att återställa
ett negativt balanskravsresultat högst till det belopp att 
balanskravsresultatet blir noll. Maximalt 60 procent av 
RUR får tas i anspråk det första året då ovan kriterier för 
skatteunderlagsutvecklingen uppfylls, under andra året får 
maximalt 50 procent tas i anspråk och under tredje året 
får resterande medel tas i anspråk.
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I kommunallagen anges att riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning ska antas med en konkret uttolkning av vad 
det betyder för kommunen. Riktlinjerna anges i beslutad 
budget för Tjörns kommun. Verksamheten ska bedrivas 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och sty- 
relser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett effektivt 
resursutnyttjande. I beslutad budget ges inriktningsmål 
och prioriterade mål för verksamheten. Inriktningsmålen 
ska vara uppfyllda under mandatperioden och de priorite- 
rade målen ska uppfyllas under budgetår.

God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses upp- 
fyllt när 75 procent av de prioriterade målen är helt eller 
delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.

God ekonomisk hushållning för år 2021 anses uppfyllt 
då både de finansiella målen och verksamhetsmålen är 
uppfyllda.

Finansiella mål
• Finansiella målet för soliditet är 25 procent.
• Finansiella målet för årets resultat i förhållande  

till skatteintäkter och generella statsbidrag är 0,5 
procent.

Soliditeten uppgår till 40,9 procent och årets resultat av 
skatteintäkter och bidrag är 8,7 procent. Finansiella målen 
är därmed helt uppfyllda.

Verksamhetsmål
• Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda 

prioriterade mål i nämnderna ska uppgå till 75 procent.

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål uppgår 
till 94 procent. Därmed anses verksamhetsmålet för god 
ekonomisk hushållning uppfyllt. 
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat mkr
 
Årets  resultat  89,6
Samtliga realisationsvinster - 0,5
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0
Orealiserade förluster i värdepapper 0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 89,1

Medel till resultatutjämningsreserv 0
Medel från resultatutjämningsreserv 0
Årets balanskravsresultat 89,1

Enligt kommunallagen ska kommunen bedriva verk-
samheten så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ett 
negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras 
under de närmast följande tre åren.

Balanskravsjusteringar innebär bland annat att realisa-
tionsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat 
uppfyller balanskravet. Per sista december uppgår balan-
skravsresultatet till +89,1 miljon kronor vilket innebär att 
balanskravsresultatet uppfylls. 

I bokslut 2020 reseverades 40,8 miljoner kronor i re-
sultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven är 
oförändrad 2021.
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Väsentliga personalförhållanden

Många sökanden och ökad rörlighet
42 procent fler personer sökte jobb hos oss 2021 jämfört 
med 2020. Från 1 581 sökanden till 2 225. 
397 tjänster annonserades i 209 unika annonser. En 
ökning med 50 annonser jämfört med 2020. 

Personalomsättningen för 2021 var 131 externa avgång-
ar, varav 29 pensionsavgångar. En ökning med 35 jämfört 
med 2020. Även interna avgångar har ökat med 8 tjäns-
ter, från 32 till 40, i jämförelse med 2020.

Sjukfrånvaro
Den ackumulerade (total för hela året) sjukfrånvaron för 
2021 slutade på 8,2 procent vilket är en minskning med 
0,81 procent. 

Toppen för sjukfrånvaron var under november (9,8 pro-
cent) och december (10 procent) månad. En möjlig anled-
ning är den tredje vågen av covid-19 och omikron, som 
var aktuell under perioden. Målet för sjukfrånvaron var 
7,1 procent, vilket inte uppnåddes på grund av pandemin.  

Tjörns kommuns samarbete med Försäkringskassan visar 
på positiva resultat. Medarbetarna inom Tjörns kommun 
har lägst sjukpenningtal i Västra Götaland. Dessutom 
syns en mindre skillnad mellan könen jämfört med övriga 
kommuner i Västra Götaland. De sker även en minskning 
av nya sjukfall per månad, pågående sjukfall och andelen 
heltidssjukskrivna minskar. 
 

Medarbetarenkät 
Tjörns kommunkoncern genomförde en medarbetar- 
enkät under våren 2021. Målet för medarbetarindex/
Hållbart medarbetarengagemang (HME) var 73 och 
resultatet blev 78,2. Handlingsplaner är klara på samtliga 
arbetsplatser och utvecklingsarbetet pågår fortfarande. 

Heltidsresan 
Arbetet med heltidsresan, med heltidstjänst som norm, 
har fortsatt inom socialförvaltningen. Vid årets slut kan 
vi konstatera att 93 fler tjänster har blivit heltidstjänster 
under året. 

Arbetsmiljö och hälsa
Det genomfördes under året allt från arbetsmiljöutbild-
ningar till arbetsrätt och introduktion för nyanställda. I 
slutet av året fick kommunens chefer möjlighet att delta 
på ett fysiskt seminarium tillsammans med fackliga par-
ter för att utveckla samverkan.
Under året har HR utvecklat ett digitalt utbildningspro-

gram som ska användas som introduktion för nya chefer. 

Kompetensförsörjning
Under året har arbetet med de fyra fokusområden som 
togs fram i kompetensförsörjningsplanen 2018 fortsatt. 
Fokusområdena är; ledarskap, profil, mentorskap och 
delaktighet. 

Profilering kunde ske genom bland annat en digital 
mässa i GR:s regi för gymnasieelever. Som tidigare år 
berättade medarbetare om sitt yrke, sin arbetsplats och 
sin arbetsvardag i kommunens centrala Instagramkonto. 

Arbetsmiljö och hälsa
HR-avdelningen har genomfört flertalet utbildningar i 
systematiskt arbetsmiljöarbete under 2021 och det års-
hjul som tagits fram för arbetet följs väl. Under året har 
kommunen även genomfört en BAM-utbildning (BAM 
= Bättre arbetsmiljö) tillsammans med facklig part som 
riktar sig till enbart skyddsombud.

Friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare är 
1 200 kr per person och år. Under året har cirka 47 
procent av medarbetarna nyttjat hela eller delar av sitt 
friskvårdsbidrag, till ett värde av cirka 58 procent av det 
tilldelade beloppet. Detta är en ökning ifrån tidigare år.  

Under 2021 har det skett tre digitala träffar med kom-
munens hälsoinspiratörer. Ämnen som behandlades 
var HLR-utbildning, samtalsmetodik och en utbildning i 
alkohol- och riskbruksprevention. 

Kommunen personalklubb TKFF samarbetar med 
HR-avdelningen och erbjuder kommunens medarbetare 
aktiviteter i hälsans tecken under året. 

Stöd för chefer i rehabilitering  
Cheferna har genomgått en utbildning för chefer i 
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan. Även 
utbildning för cheferna i rehabiliteringssystemet Adato, 
har fortsatt och merparten av cheferna har gått utbild-
ningen.

HR-avdelningen har tillsammans med chef genomfört 
personal- och hälsodialoger, vilket många gånger resulte-
rat i insatser på grupp- och/eller individnivå, som insatser 
via företagshälsovård för att förebygga sjukfrånvaro. 

Den pågående pandemin gav både utmaningar och möjligheter. Vi blev en alltmer attraktiv 
arbetsgivare med fler ansökningar än någonsin och vi hade lägst sjukpenningtal i VGR. Det 
planerade utbildningsprogrammet har kunnat genomföras om än digitalt. En medarbetarenkät 
genomfördes med gott resultat. 
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  2021 2020 2019 2018 2017

Kommunkansliet 65 72 64 65 50
Samhällsbyggnadsförvaltningen 64 64 66 66 73
Kultur- och fritidsförvaltningen 53 56 54 56 53
Barn- och utbildningsförvaltningen 450 427 405 468 463
Socialförvaltningen 456 441 443 464 487

Årsarbetare Tjörns kommun 1 088 1 060 1 033 1 119 1 126

Tjörns Bostads AB 47 49 46 56 55
Tjörns Hamnar AB 9 11 10 14 14
Tjörns Måltids AB 28 30 33 33 31

Summa årsarbetare 
i kommunkoncernen 1 172 1 150 1 122 1 222 1 226

Personalvolym 2021 2020 2019 2018 2017

Antal tillsvidareanställda 990 966 993 1 089 1 071
Antal tidsbegränsat anställda 188 200 152 155 193
Timavlönade årsarbetare 112 106 110 96 131
Årsarbetare totalt 1 200 1 166 1 143 1 216 1 257

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

  2021 2020 2019 2018 2017

Kön Kvinna 8,6 % 9,0 % 7,1 % 7,9 % 7,7 %

 Man 6,1 % 8,0 % 7,2 % 7,0 % 6,0 %

Ålder –29 år 6,0 % 5,9 % 5,3 % 6,9 % 5,9 %

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

 50– 12,1 % 9,4 % 7,8 % 8,6 % 8,8 %

Summa tid med långtidsfrånvaro      
överstigande 59 dagar i  
förhållande till totalsjukfrånvaro: 37,4 % 33,2 % 36,6 % 49,4 % 57,2 %

Total sjukfrånvaro

Kommun  8,2 % 8,9 % 7,1 % 7,7 % 7,4 %

Kommunkoncern 8,1 % 8,8 % 7,3 % 7,8 % 7,2 %

Sysselsättningsgrad 

Tjörns kommun      89,8 % 90,5 %     90,2 % 90,0 %      88,0 %

Nyckeltal medarbetare

Åldersstruktur Tjörns kommun 2021 

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:

Ålder Kvinnor Män Totalt

–29 94 30 124
30–39 216 43 259
40–49 238 43 281
50–55 148 27 175
56– 290 44 334

Totalt 986 187 1 173

Åldersstruktur Tjörns kommunkoncern 2021

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön:

Ålder Kvinnor Män Totalt

–29 92 27 119
30–39 194 43 237
40–49 272 55 327
50–55 170 35 205
56– 300 58 358

Totalt 1 028 218 1 246

46 år
är medarbetarnas

genomsnittliga ålder
i kommunen

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid

Årsarbetare i kommunkoncernen

Det kan förekomma en viss av-
vikelse mellan utfallen på perso-
nalnyckeltalen som presenteras 
i denna årsredovisning jämfört 
med tidigare årsredovisningar då 
kommunen implementerat nya 
rapporter och beräkningssätt för 
att ta fram personalnyckeltal,
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Förväntad utveckling

Kommunstyrelsen

• Ett intensifierat arbete med Agenda 2030 
startar. 

• En plan för lokalförsörjning presenteras.

• En process för behovsinventering av lokaler 
samt modell för hyressättning presenteras. 

• Utredning om att ingå i Räddningstjänsten 
Storgöteborg görs.

• Ny budget- och uppföljningsprocess införs.

• Fortsätter samordna och implementera  
kommungemensamma digitala lösningar. 

• Hållbarhets- och förebyggande arbetet ökar.

Samhällsbyggnadsnämnden

• 1 500 meter av den nya huvudvattenledningen 
från Tolleby Tjörn till Märkesten kopplas in.

• Ombyggnaden av Tjörns återvinningscentral 
(Heås) är klar.

• Samråd äger rum om nya översiktsplanen.

• Svar på Trafikverkets remissrunda för  
åtgärdsvalsstudie för väg 160 kommer.

• Fortsätter att byta ut stamstråksledningar. 

• Får två miljoner i bidrag av statens  
innovationsmyndighet Vinnova.

Socialnämnden

• Nytt verksamhetssystem införs.

• E-tjänst för ekonomiskt bistånd införs.

• En arbetsterapeut anställs inom hemtjänsten 
så att medborgare som önskar bo kvar hemma 
kan få göra det under trygga former utan att 
skada sig.

• Mer välfärdsteknik används. 

Kultur- och fritidsnämnden

• Ny förvaltningschef i februari 2022.

• Belyst motionsspår som kopplas ihop med 
vandringslederna vid Tolleby med tillhörande 
parkeringsplats vid Märkesten etableras. 

• Turism och friluftsliv fortsätter utvecklas på 
ett hållbart sätt.

• Fortsätter att modernisera Tjörns idrotts- 
anläggningar.

• Aktiviteter i handlingsplanen för att minska 
diskriminering görs.

• Förvaltningen får tillgång till lokaler där  
verksamheten kan utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnden

• Fler pedagoger anställs i grundskolan.

• Fler resurser till resurscentrum.

• Målbild förankras i verksamheten.

• Klassrumsrobotar – en robot som är i skolan i 
elevens ställe.

• Ökad digitalisering ger kvalitetssäkring i det 
systematiska kvalitetsarbetet.

• Språkutvecklande arbetssätt används för alla 
elever i samtliga ämnen. 

• Ny läroplan för grundskolan och nya kurspla-
ner införs.

• Ledarutveckling genomförs.

• Skoladministrationen utvecklas.
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Tjörns Hamnar AB

• Fortsätter att ha ett gott samarbete med våra 
båtföreningar.

• Fortsätter utvecklingen av Wallhamnsområdet 
tillsammans med näringslivet.

Tjörns Måltids AB

• Vildsvinsprojektet med Kungälv och  
Stenungsunds kommuner startar. Där lär sig 
offentliga restauranger att använda  
vildsvinskött i skolköken. 

• Egenkontrollerna digitaliseras.

• En ny packmaskin för matlådorna köps in. 

• Vi bidrar med vår kompetens i arbetet kring en 
ny skolstruktur för Tjörn.

• Vi fortsätter att stärka våra medarbetares 
digitala användning.

Tjörns Bostads AB

• Flera byggnads-, underhålls- och  
renoveringsprojekt startar.

• Bygga 20 nya hyreslägenheter per år. 

• Vi ska installera bergvärme.

• Erbjuda laddtjänster för hyresgäster i våra 
bostadsområden.

• Ha en effektiv organisation med  
konkurrenskraftiga tjänster.

• Öka den digitala tillgängligheten för  
hyresgäster.

• Öka kundnöjdheten hos hyresgästerna.

• Genomföra aktiviteter i våra bostadsområden i 
syfte att skapa delaktighet.

• Vara delaktiga i genomförandet av en ny  
skolstruktur.

• Tillsammans med kommunstyrelsen utreda 
ägande av nya lokaler.               
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Tjörn har under ett år egna kommunkoreografer (KOKO). Det betyder att invånarna på 
Tjörn får möta dans på oväntade platser och i nya sammanhang. Foto: Tjörns kommun
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Finansiell analys av kommunen, 
resultaträkning
Tjörns kommun redovisar ett positivt resultat på +89,6 
miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört 
med 2020 på 38,9 miljoner kronor, då resultatet blev 
+50,7 miljoner kronor. Jämfört med budget 2021, där 
resultatet budgeterades till +5,3 miljoner kronor, är det 
en positiv resultatavvikelse på +84,3 miljoner kronor.

Kommunens intäkter
Kommunens intäkter är totalt 1 320,6 miljoner kronor. 
Skatteintäkter och generella statsbidrag är den i särklass 
största intäkten, med en andel på cirka 78 procent.
 

Jämför med föregående år så fördelar sig andelarna för 
skatteintäkter, verksamhetens intäkter och finansiella 
intäkter på samma nivå. Andelen för verksamhetens 
intäkter cirka 21 procent och finansiella intäkter en andel 
på cirka 1 procent.

Kommunens kostnader
Kommunens kostnader är totalt 1 231,0 miljoner kronor. 
Personalkostnaderna har den största andelen på cirka 52 
procent. Jämfört med 2020 är det en minskning med cirka 
1 procent och övriga kostnader ökar med cirka 1 procent, 
i övrigt är det små förändringar.
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Finansiella rapporter

Intäkter

Bidrag 5,4 %

Skatteintäkter/ 
statsbidrag 78,4 %

Taxor och avgifter 12,8 %

Övriga intäkter 2,4 %

Finansiella intäkter  1,0 %

Kostnader

Personalkostnader 51,5 %

Övriga kostnader  9,9 %

Köpta tjänster 23,4  %

Lokal- och  
fastighetskostnader  8,8 %

Bidrag  2,3 %

Avskrivningar  3,7 %

Finansiella kostnader  0,4 %

Kommunens intäkter  Mkr  Procent

Verksamhetens intäkter 271,3 20,6 
varav
– Taxor och avgifter  169,1 12,8
– Bidrag  71,1 5,4
– Övriga intäkter  31,1 2,4
Finansiella intäkter  13,5 1,0
Skatteintäkter/statsbidrag  1 035,8 78,4

Summa  1 320,6 100,0

Kommunens kostnader  Mkr  Procent

Verksamhetens kostnader 1 180,1 95,9
varav
– Personalkostnader  -633,9 51,5
– Lokal- och fastighetskostnader  -108,1 8,8
– Bidrag  -28,5  2,3
– Köpta tjänster -287,7 23,4
– Övriga kostnader -121,9 9,9
Avskrivningar  -45,4 3,7
Finansiella kostnader  -5,5  0,4

Summa  -1 231,0  100,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Förändringar av kostnader och intäkter
Verksamhetens intäkter uppgår till 271,3 miljoner kro- 
nor, inklusive jämförelsestörande poster (0,9 miljoner 
kronor ). Det är 9,1 miljoner kronor högre än föregå- 
ende  år (262,2 miljoner kronor, inklusive jämförelse- 
störande poster på 0,9 miljoner kronor). Det är en 
förändring mellan 2020 och 2021 på 3,5 procent på 
totalnivå. Verksamhetens kostnader uppgår till 1 180,1 
miljoner kronor. Det är en ökning med 27,1 miljoner 
kronor jämfört med föregående år (1 153,0  miljoner 
kronor). Förändringen mellan 2020 och 2021 blev 2,4 
procent. 

Andelen personalkostnader och lokal- och fastighets-
kostnader minskar något medan  andelen övriga kost-
nader ökar något. Kommunens nettokostnad innan 
avskrivningar blev 909,6 miljoner kronor, exklusive 
jämförelsestörande poster (891,7 miljoner kronor 2020 
exklusive jämförelsestörande poster). Nettokostnaden 
ökar med 17,9 miljoner kronor eller cirka 2 procent 
mellan 2020 och 2021.

Nettokostnadsandelen
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och ge- 
nerella statsbidrag är ett viktigt nyckeltal för att följa 
utvecklingen av kommunens ekonomi.

Nettokostnadsandelen, inklusive avskrivning och 
exklusive jämförelsestörande poster, blev 92 procent  
2021 jämfört med 95 procent 2020. Sammanräknat med 
finansnetto som är +8,0 miljoner kronor 2021, blir netto-
kostnadsandelen 91 procent 2021 jämfört med  
95 procent 2020.

Avskrivningar
Avskrivningarna för året redovisas till 45,4 miljoner kro-
nor mot budgeterat 45,5 miljoner kronor. Jämfört med 
2020 års utfall är avskrivningarna 2,8 miljoner kronor 
högre.

Skatteintäkter och statsbidrag  
eller utjämning
Årets skatteintäkter inklusive generella statsbidrag och 
utjämning blev 1 035,8 miljoner kronor (budget 1001,0 
miljoner kronor). Mot föregående år är det en ökning 
på 53,1 miljoner kronor eller 5,4 procent. Ökningstak-
ten har under de senaste åren varierat mellan 3 till 8 
procent.

Tjörns kommuns skattesats är 21,71 procent och 
kommunen fick in 913,1 miljoner kronor i egna skatte- 
intäkter. Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader av 
skatteunderlaget mellan kommunerna i landet. Skillna- 
den mellan de egna beskattningsbara inkomsterna och 
ett skatteutjämningsunderlag på 115 procent av den 
genomsnittliga skattekraften i landet blir inkomstut- 
jämningsbidraget. Ett fåtal kommuner överstiger 115 
procent av den genomsnittliga skattekraften och får 
bidra till systemet.

Tjörns kommun fick 44,4 miljoner kronor i inkomst- 
utjämning och 49,9 miljoner kronor i fastighetsavgift.

Kostnadsutjämningen utjämnar kostnader mellan 
kommunerna som bygger på strukturella skillnader och 
en standardkostnad. Dels kan det vara att behovet av 
kommunal verksamhet är olika, till exempel kan det
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finnas ett större behov av äldreomsorg i kommuner 
med många äldre invånare. Dels kan en glesbygds-
kommun behöva ha färre elever per lärare och högre 
kostnader för skolskjutsar. Systemet kompenserar 
inte om en kommun väljer att ha en högre servicegrad 
eller om verksamheten sköts effektivare än andra. 
Tjörns kommun har en gynnsam struktur och betalar 
in 39,4 miljoner kronor till kostnadsutjämningen. Till 
LSS-utjämningen (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som är ett eget system, får Tjörns 
kommun cirka 4,2 miljoner kronor.

Kommunen får även ett bidrag via ett regleringsbidrag 
på 48,0 miljoner kronor och ett införandebidrag på 5,4 
miljoner kronor. Under 2021 fick kommunen 10,1 mil-
joner kronor i riktade generella statsbidrag. Här ingår 
skolmiljarden med 1,8 miljoner kronor och Säker- 
ställa god vård och omsorg om äldre personer med  
8,3 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader
Budgeterade finansiella intäkter var 12,0 miljoner 
kronor och utfallet blev 13,5 miljoner kronor. De 
finansiella intäkter består av utdelning från Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB som beslutats om på 
bolagsstämman, 10,0 miljoner kronor. Borgensavgifter 
från bolagen som blev 2,5 miljoner kronor. Övrigt är 
ränteintäkter på tillgodohavanden.

Budgeterade finansiella kostnader var 8,0 miljoner 
kronor och utfallet blev 5,5 miljoner kronor. De 
finansiella kostnaderna består av räntekostnader 
på lån med 3,3 miljoner kronor. Ränteuppräkning på 
pensionsskuld 1,7 miljoner kronor samt övriga finan-
siella kostnader på 0,5 miljoner kronor.

Budgetavräkning

Mkr  Resultat   Budget   Avvikelse

Nettokostnader före avskrivning  -908,8   -954,2   +45,4

Avskrivningar  -45,4   -45,5   +0,1

Verksamhetens nettokostnader  -954,2   -999,7   +45,5

Skatteintäkter och generella  
statsbidrag +1 035,8   +1 001,0   +34,8

Verksamhetens resultat +81,6  +1,3   +80,3

Finansiella intäkter  +13,5   +12,0   +1,5

Finansiella kostnader  -5,5   -8,0   +2,5

Resultat efter finansiella poster +89,6  +5,3   +84,3

Årets resultat +89,6  +5,3   +84,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Kommunens upplåning och  
avstämning mot finanspolicyn 
Långfristig låneskuld är 275 miljoner kronor, vilket är 
en minskning jämfört med 2020. Budgeterad ökning av 
lånevolymen var 57,7 miljoner kronor. Den genomsnitt-
liga räntebindningstiden är 2,13 år och den genomsnitt-
liga räntan är 1,08 procent. 

Kommunen har 1 ränteswap på totalt 10 miljoner kro-
nor. Marknadsvärdet på ränteswapen är 0,1 miljoner 
kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad ett 
fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma 
period som ränteswapen upptogs. Undervärde är den 
kostnad som skulle uppstå om avtalet avslutas i förtid. 
Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskillnads- 
ersättning.

Räntebindningen, inklusive ränteswap, förfaller 
inom 1 år med 105 miljoner kronor, 
inom 1–2 år med 30 miljoner kronor, 
inom 2–3 år med 45 miljoner kronor, 
inom 3–4 år med 50 miljoner kronor, 
inom 4–5 år med 45 miljoner kronor.

Sammanlagt är beloppet 275 miljoner kronor.

Avstämning mot finanspolicyn 
”Två långivare bör eftersträvas.”  
Kommunen har en långivare; Kommuninvest. 

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

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

”Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen 
ska inte understiga ett år och inte överstiga tio år.”  
Kommunen har 2,13 år som genomsnittlig räntebindning. 

”Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras inte.”  
Kapitalbindningstiden är 3,2 år.

”Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras inte.” 
21,82 procent förfaller inom närmaste 12-månaders 
period.
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Kommunens resultaträkning och 
kassaflödesanalys

Resultaträkning, mkr   2021 2020
Verksamhetens intäkter Not 2  271,3 262,2
Verksamhetens kostnader Not 3  -1 180,1 -1 153,0
Nettokostnad innan avskrivning   -908,8 -890,8

Avskrivningar   -45,4 -42,6

Verksamhetens nettokostnader   -954,2 -933,4

Skatteintäkter Not 4  913,1 866,7
Generella statsbidrag och utjämning Not 5  122,7 116,0

Verksamhetens resultat   81,6 49,3

Finansiella intäkter Not 6  13,5 8,9
Finansiella kostnader Not 7  -5,5 -7,5

Resultat efter finansiella poster   89,6 50,7

Årets resultat   89,6 50,7   

Kassaflödesanalys, mkr   2021 2020
Den löpande verksamheten    
Verksamhetens intäkter   271,3 262,2
Verksamhetens kostnader   -1 180,1 -1 153,0
Justering för gjorda avsättningar   13,8 4,3
Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar 0 0
Justering för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar -0,5 -0,1
Verksamhetens nettokostnad   -895,5 -886,6
    
Skatteintäkter och intäkter av bidrag   1 035,8 982,7
Finansiella intäkter   13,5 8,9
Finansiella kostnader   -5,5 -7,5
Medel från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   148,3 97,5
    
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager   4,7 -3,8
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar   -37,3 1,6
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder   1,0 25,4
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 0,9 8,6
Medel från förändringar i rörelsekapitalet   -30,7 31,8
Medel från den löpande verksamheten   117,6 129,3
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella tillgångar Not 8  -55,0 -81,9
Försäljning av materiella tillgångar Not 10  0,9 -1,1
Medel från investeringsverksamheten   -54,1 -83,0
    
Finansieringsverksamheten    
Utlåning    
Minskning av långfristiga fordringar   0,0 0,0
Upplåning    
Nyupptagna lån   0,0 0,0
Amortering av låneskulder   -40,0 0,0
Medel från finansieringsverksamheten   -40,0 0,0
    
Förändring av likvida medel   23,5 46,3
Likvida medel vid årets början   184,4 138,1
Likvida medel vid periodens slut   207,9 184,4
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Kommunens balansräkning 

Balansräkning, mkr   2021 2020
   
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11  894,5 866,1
Pågående ny-, till och ombyggnad  Not 9  50,1 73,9
Maskiner och inventarier Not 12  36,5 32,0
Finansiella anläggningstillgångar   
Värdepapper och andelar Not 13  19,2 19,3
Långfristiga fordringar Not 14  0,3 0,6
Summa anläggningstillgångar   1 000,5 991,9
   
Omsättningstillgångar   
Lager och förråd Not 15  10,9 15,6
Fordringar Not 16  128,2 90,3
Kassa och bank Not 17  207,9 184,4
Summa omsättningstillgångar   346,9 290,3
   
Summa tillgångar   1 347,4 1 282,2

Balansräkning, mkr   2021 2020
 
Eget kapital, avsättningar och skulder   
   
Eget kapital Not 18  
Ingående eget kapital   461,7 411,1
Årets resultat   89,6 50,7
Utgående eget kapital   551,3 461,7
   
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner Not 19  119,9 105,6
Övriga avsättningar Not 20  11,5 12,0
Summa avsättningar   131,4 117,6
   
Skulder   
Långfristiga skulder Not 21  458,2 497,3
Kortfristiga skulder Not 22  206,6 205,6
Summa skulder   664,8 702,9
   
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 347,4 1 282,2  

Panter och ansvarsförbindelser   
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld Not 19  289,1 292,2
Ansvarsförbindelse, avfallsdeponi 
Borgensåtaganden Not 24  755,9 744,9 
    
Soliditet   40,9 % 36,0 %
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Resultat per bolag

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag

Koncernbolag

Resultaträkning, mkr Tjörns kommun
Tjörns

Kommunala
Förvaltnings AB

Tjörns  
Hamnar AB

Tjörns  
Bostads AB

Tjörns
Måltids AB

Verksamhetens intäkter 271,3 0,0 41,5 148,2 31,0

Verksamhetens kostnader -1 180,1 -0,1 -28,4 -114,3 -29,7

Avskrivningar -45,4 0,0 -6,0 -20,0 -0,1

Verksamhetens nettokostnad -954,2 -0,1 7,1 13,9 1,2

Skatteintäkter 1 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 13,5 5,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -5,5 -0,3 -0,5 -7,4 0,0

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt

89,6 4,6 6,6 6,5 1,2

Bokslutsdispositioner 0,0 1,1 1,0 -1,1 0,0

Skatt på årets resultat 0,0 -0,1 -1,5 -0,1 -0,1

Årets resultat 89,6 5,6 6,1 5,3 1,1
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Balansräkning per bolag

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommun
Dotterbolag/
Moderbolag

Koncernbolag

Balansräkning, mkr Tjörns kommun
Tjörns

Kommunala
Förvaltnings AB

Tjörns  
Hamnar AB

Tjörns  
Bostads AB

Tjörns
Måltids AB

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 894,5 0,0 79,6 663,4 0,0

Pågående ny-, till och ombyggnad 50,1 0,1 21,3 0,0

Maskiner och inventarier 36,5 0,0 28,9 1,4 0,2

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper och andelar 19,2 45,4 0,0 0,0 0,0

Långfristiga fordringar 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0

Summa anläggningstillgångar 1 005,5 45,4 109,1 686,4 0,2

Omsättningstillgångar
Lager och förråd 10,9 0,0 0,0 0,5 0,0

Fordringar 128,2 6,3 8,0 7,6 6,4

Kassa och bank 207,9 4,5 0,3 9,4 2,7

Summa omsättningstillgångar 346,9 10,8 8,3 17,5 9,1

Summa tillgångar 1 347,4 56,2 117,4 703,9 9,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 551,3 19,1 21,6 64,7 5,0

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 0,0 0,0 24,1 0,0 0,1

Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 24,1 0,0 0,1

Avsättningar

Avsättningar 131,4 0,0 0,0 6,5 0,0

Summa avsättningar 131,4 0,0 0,0 6,5 0,0

Skulder

Långfristiga skulder 458,2 37,0 50,3 610,0 0,0

Kortfristiga skulder 206,6 0,1 21,4 22,7 4,2

Summa skulder 664,8 37,7 71,7 632,7 4,2

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 1 347,4 56,2 117,4 703,9 9,3

59



50

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden inklusive nämnden redovi- 
sar för helåret en positiv avvikelse på totalt +8,8  miljo-
ner kronor mot budget. Den politiska verksamheten med 
nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -0,1 
miljoner kronor. De skattefinansierade avdelningarna 
redovisar en positiv budgetavvikelse på +4,3 miljoner 
kronor. Resultatpåverkan för avgiftsfinansierade verk-
samheter är +4,5 miljoner kronor.

Staben  
redovisar en positiv avvikelse på +0,9 miljoner kronor 
mot budget. Överskottet beror till stor del på covid-19 

då utbildningar, projekt och gemensamma aktiviteter 
inte kunnat genomföras fullt ut under året.

Miljöavdelningen  
redovisar en negativ budgetavvikelse med -0,1 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter mot budget 
inom tillsyn på grund av covid-19.

Byggavdelningen  
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +0,5  
miljoner kronor till följd av fler ärenden under året. 

Bostadsanpassningsåtgärder  
redovisar en positiv budgetavvikelse på +0,7 miljoner 
kronor. Detta då färre ärenden inkommit under året som 
en följd av covid-19.

Planenheten  
redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,6 miljoner 
kronor. Det beror på lägre personalkostnader och plan-
besked som genererat en högre intäkt än budgeterat.  

Trafikenheten  
redovisar en positiv avvikelse mot budget med +1,7 mil-
joner kronor. Det beror på lägre kostnader för färdtjänst 
samt lägre personalkostnader. 

Gatuenheten  
redovisar en budget i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten  
redovisar ett överskott mot budget på +4,5 miljoner  
kronor. Detta är en effekt av den taxehöjning som 
genomfördes i början av 2021. Även merförsäljning av 
dricksvatten som en effekt av covid-19 har bidragit till 
högre intäkter. Årets överskott kommer att återställa 
delar av vatten- och avloppsverksamhetens negativa 
egna kapital då verksamheten under tidigare år gått med 
underskott.

Avfallsverksamheten  
redovisar ett överskott på +4,3 miljoner kronor. Detta 
bokförs som en skuld till avgiftskollektivet och påverkar 
därmed inte resultatet. Den positiva budgetavvikelsen 
beror på ökade intäkter av försäljning av material, slam 
och rörliga renhållningsavgifter.

Driftsredovisning

Drifts- och investeringsredovisning

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen inklusive nämnd redovisar för helåret 
en positiv avvikelse på totalt +0,5 miljoner kronor mot 
budget. Den politiska verksamheten med nämnden 
redovisar en positiv budgetavvikelse med +0,1 miljoner 
kronor. 

Kommunkansliets avdelningar står för en positiv avvikel-
se mot budget på +1,8 miljoner kronor. Personal- 
avdelningen har en positiv budgetavvikelse med +1,1 
miljoner kronor på grund av vakanta tjänster, kompe-
tensförsörjningsmedel som inte kunnat nyttjas till följd 
av pandemin samt lägre kostnader för Soltaks lönetjäns-
ter. Kommunledningskontoret har en positiv budgetav-
vikelse med +0,8 miljoner kronor beroende på vakant 
tjänst under året samt besparing på konsultkostnader 
för utvecklingsfrågor. Även ekonomiavdelningen har en 
positiv avvikelse på +0,6 miljoner kronor på grund av 
vakant tjänst. Integrationsenheten har en negativ av- 
vikelse mot budget -0,9 miljoner kronor då intäkter från 
Migrationsverket blivit lägre än budgeterat på grund av 
ett lägre mottagande än planerat till följd av pandemin. 
Övriga avdelningar har mindre budgetavvikelser. 

Kommungemensamma verksamheter redovisar totalt en 
negativ budgetavvikelse på -1,4 miljoner kronor. Köp av 
räddningstjänst från Södra Bohusläns Räddningstjänst-
förbund (SBRF) redovisar en negativ budgetavvikelse 
på -4,5 miljoner kronor. I övrigt finns positiva avvikelser 
på +3,1 miljoner kronor då budgetposter inte utnyttjats 
fullt ut till följd av pandemin samt besparingar vad gäller 
externa utredningar.

Driftsredovisningen visar den löpande verksamhetens resultat, budget samt budgetavvikelse för 
året. Nämndernas verksamheter redovisar en budgetavvikelse på totalt +49,9 miljoner kronor och 
centrala poster redovisar en budgetavvikelse på totalt +5,6 miljoner kronor.
Nedan följer en kort beskrivning av nämndernas och de centrala posternas avvikelser mot budget.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden inklusive nämnden redovi-
sar en positiv budgetavvikelse på +0,8 miljoner kronor. 
Nämnden redovisaren en budget i balans.  

De största positiva avvikelserna finns inom förvalt-
ningsövergripande och barn och unga som en följd av 
vakanser. En fortsatt effekt kunde också ses av inställda 
kulturaktiviteter och arrangemang på grund av pan-
demins restriktioner vilket också bidrar till en positiv 
budgetavvikelse. 

Större negativa budgetavvikelser finns under fritid. Det 
förklaras till stor del av att det inom föreningsstöd beta-
lats ut ett startbidrag som inte fanns budgeterat 2021. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade även i december 
att betala ut ytterligare föreningsbidrag på 0,8 miljoner 
kronor.

Barn- och utbildningsnämnden
redovisar en positiv budgetavvikelse på +16,9 miljoner 
kronor. Den politiska verksamheten med nämnd redo- 
visar en budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden har under året erhållit 
ersättning rörande covid-19 som uppgår till totalt 3,9 
miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor avser ersätt-
ning för sjuklönekostnader och 1,8 miljoner kronor avser 
tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2021.  

Centrala verksamheter
redovisar en positiv budgetavvikelse på +7,4 miljoner 
kronor. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att 
övriga verksamhetskostnader samt personalkostnader 
är lägre än budgeterat. Även högre intäkter, bland annat 
avseende barnomsorgsavgifter samt försäljning av 
utbildningsplatser, bidrar också till en positiv budgetav-
vikelse. 

Grundskola  
redovisar en negativ budgetavvikelse med -1,7 miljoner 
kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras av 
högre personalkostnader. I grundskolans resultat är det 
fördelat ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 
0,9 miljoner kronor samt ersättning rörande skolmiljar-
den motsvarande 1,3 miljoner kronor.
 
Gymnasieskola, vuxenutbildning samt SFI 
redovisar en positiv budgetavvikelse till och med de-
cember på + 3,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen 
förklaras främst av att kostnader för köpta platser är 
lägre än budgeterat.

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux  
redovisar positiv budgetavvikelse på + 3,9 miljoner 
kronor för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras 
främst av att kostnader för köpta platser är lägre än bud-
geterat både i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Förskolor  
redovisar en positiv budgetavvikelse till och med decem-
ber på + 3,6 miljoner kronor. Den största förklaringen till 
den positiva budgetavvikelsen är att personalkostnader-
na är lägre än budgeterat. Även verksamhetskostnader-
na något lägre än budgeterat.

I förskolans resultat är det fördelat ersättning för sjuk- 
lönekostnader motsvarande 1,0 miljoner kronor.

Socialnämnden
Socialnämnden redovisar för året en positiv budget- 
avvikelse på +17,9 miljoner kronor.

I resultatet ingår ersättning 3,0 miljoner kronor rörande 
covid-19 med fördelningen 2,3 miljoner kronor för sjuk- 
ersättning och 0,7 miljoner kronor för merkostnads-
ersättning. Förvaltningen har rekvirerat 18,2 miljoner 
kronor i statsbidrag (varav vård och omsorgsavdelningen 
17,0 miljoner kronor och individ och familjeavdelningen 
1,2 miljoner kronor) som inte ersatt driftskostnader men 
indirekt bidragit till resultatet då många utvecklings- 
områden hanterats med dessa medel. Totalt har förvalt-
ningen nyttjat 14,1 miljoner kronor. Tiden för att ta 
fram projektidéer, ansöka om och förbruka medlen har 
varit kort för dessa bidrag, vilket gjort att vård- och 
omsorgsavdelningen inte hunnit planera för nyttjandet 
av bidragen fullt ut.

Individ- och familjeavdelningen  
redovisar för året en budget i balans utifrån att om-
föringar på 8,0 miljoner kronor gjorts till IFA från 
centrala medel. Dessa medel är ram som legat centralt 
men som varit tillägnade individ- och familjeavdelningen. 
Allt fördelades inte från årets början då avdelningen har 
behövt bromsa upp sin kostnadsutveckling. 

Funktionshinder  
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +2,0 
miljoner kronor vilket främst förklaras av förändringar i 
beslut inom personlig assistans och köpta platser LSS.

Äldreomsorgen 
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +5,6 mil-
joner kronor vilket främst förklaras av att hemtjänsten 
gått bättre än förväntat samt att sju av tolv platser inom 
särskilt boende varit belagda på Norrgården.

Kommunal hälso- och sjukvård  
redovisar totalt för året en negativ budgetavvikelse på 
-0,3 miljoner kronor utifrån svårighet att rekrytera vika-
rier vid sjukfrånvaro för covid-19.

Förvaltningsledning gemensamt  
redovisar för året en positiv budgetavvikelse på +10,7 
miljoner kronor och förklaringen rör olika områden, 
bland annat avsatta medel för volymökningar inom 
vård- och omsorgsavdelningen och individ och familje-
avdelningen samt medel för utvecklingsområden och 
framskjutna investeringskostnader som inte har tagits i 
anspråk.
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Driftsredovisning och ekonomisk analys av nämndernas verksamhet

Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse

Kommunfullmäktige 0 -2 939 -2 939 -3 040 101

Kommunstyrelsen 42 756 -134 710 -91 962 -92 498 536

Samhällsbyggnadsnämnden 128 672 -149 002 -20 330 -29 120 8 790

Kultur- och fritidsnämnden 8 101 -63 623 -55 522 -56 353 830

Barn- och utbildningsnämnden 52 322 -461 182 -408 860 -425 780 16 920

Socialnämnden 89 731 -449 900 -360 169  -378 025  17 856

Förvaltningsfastigheter 25 868 -17 343 8 525 3 700 4 825

Summa nämndverksamhet 347 450 -1 278 708 -931 257 -981 116 49 858

     

Pensionsutbetalning 0 -22 026 -22 026 -23 500 1 474

Fastighets-/tomtförsäljning 890 -5 168 -4 279 0 -4 279

Driftskonsekvenser investeringar 0 0 0 -3 584 3 584

Heltidsresan 0 -52 -52 -1 500 1 448

Semesterlöneskuld 0 1 735 1 735 -1 500 3 235

Övriga poster 470 -136 335 0 335

Summa verksamhet 348 810 -1 304 354 -955 543  -1 011 200 55 656

Finansiering 0 56 791 56 791 57 000 -209
Justeras poster som inte är hänförbara till  
verksamhetens intäkter och kostnader i 
resultaträkning*  -77 489 67 426 0 0 0

Total extern nettokostnad kommunen 271 321 -1 180 137 -908 816 -954 200 45 384

* Här ingår interna transaktioner 67,3 miljoner kronor, riktade generella statsbidrag 10,1 miljoner kronor.

Förvaltningsfastigheter
Fastighetsförvaltningen redovisar en positiv budget- 
avvikelse med +4,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror 
till största delen på tidsförskjutningar av reparation och 
underhåll samt i övrigt lägre kostnad för uppvärmning. 
En lägre internränta och en intäkt som inte var  
budgeterad har bidragit till det positiva resultatet.

Kommunövergripande poster 
Kommunövergripande poster som består av pensioner, 
reavinst för fastighets- och tomtförsäljningar, drifts- 
konsekvenser av investeringar, heltidsresan samt  
förändring av semesterlöneskulden.

Budgeterad nettokostnad för kommunövergripande pos-
ter uppgår till totalt +26,9 miljoner kronor. Budgetav- 
vikelsen är +5,6 miljoner kronor totalt. Pensioner avviker 
med +1,5 miljoner kronor mot budget och de prognoser 
som funnits som underlag till budgeten från Kommuner-
nas pensionsanstalt (KPA).

Reavinster vid tomtförsäljningar avviker med -4,3 miljo- 
ner kronor för helåret. Under året har sex exploaterings- 
projekt avslutats och kostnadsförts om 5,1 miljoner 
kronor.

Budgeterade driftskonsekvenser av investeringar av- 
viker med +3,6 miljoner kronor mot budget på grund  
av tidsförskjutningar av investeringsprojekt.

Heltidsresan som budgeterats centralt avviker med  
+1,4 miljoner kronor mot budget.

Semesterlöneskulden minskar under året med 1,7 mil-
joner kronor jämfört med en budgeterad ökning på 1,5 
miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot  
budget på +3,2 miljoner kronor.

Posten finansiering avser avskrivningar och räntekost-
nader som ligger i nämndernas verksamheter som kost- 
nader. I driftsredovisningen lyfts dessa av för att läggas 
tillbaka som en extern kostnad (avskrivning, ränta) i 
kommunens resultaträkning. Med en budget på +57,0 
miljoner kronor och ett utfall på +56,8 miljoner kronor 
innebär det en negativ budgetavvikelse på -0,2 miljoner 
kronor.

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
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Guidningar och evenemang arrangerades 
på Sundsby säteri.
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Investeringsredovisning
Pågående investeringar
Pågående investeringar uppgår till 50,1 miljoner kronor 
vid årsskiftet. Pågående investeringar är fördelat på
• vatten och avlopp 32,6 miljoner kronor
• avfall 5,4 miljoner kronor
• gata och natur 7,9 miljoner kronor 
• socialförvaltningen 2,2 miljoner kronor
• kultur- och fritidsförvaltningen 0,4 miljoner kronor
• kommunstyrelsen 1,6 miljoner kronor.

Självfinansieringsgrad av  
investeringar
Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av årets 
investeringar på 55,0 miljoner kronor som finansierats 
med egna medel från resultaträkningen som är 135,0 
miljoner kronor (resultat på 89,6 miljoner kronor plus 
avskrivningar på 45,4 miljoner kronor). Självfinansie-
ringsgraden 2021 blev 245,5 procent mot 113,9 procent 
2020.

Exploatering
Under 2021 har kommunen intäkter på 0,8 miljoner kro-
nor. Större delen av intäkterna kommer från en markför-
säljning i Rönnäng och en tomtförsäljning i Skår. 

Kommunala bolag
Pågående investeringar inom Tjörns Bostads AB avser 
förskola Skärhamn, sprinkler på särskilda boenden och 
utredning skolstruktur. 

Kommunens investeringar budgeterades till 118,5 miljo- 
ner kronor 2021 och utförda investeringar blev 55,0 
miljoner kronor.

Skattefinansierade  investeringar
Skattefinansierade investeringar är utförda med 15,9 
miljoner kronor jämfört med en budget på 39,8 miljoner 
kronor. Utförda investeringar är bland annat IT-anskaff-
ning, inventarieanskaffning, digitalisering, motorbyte 
färjan Tjörn, badplatser/friluftsliv, spontanidrottsplats, 
nytt verksamhetssystem socialförvaltningen.

Skattefinansierade investeringar som avviker mot 
investeringsbudget återfinns bland annat inom gata 
och gång- och cykelvägar där projekt tillsammans med 
Trafikverket har blivit försenade. Vidare har reinveste-
ringsbudgeten inte använts full ut, markköp varit lägre 
än budgeterat och medel för digitalisering och e-hälsa 
har inte nyttjats.

Avgiftsfinansierade investeringar
Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och avlopp 
samt avfall) är utförda med 39,1 miljoner kronor mot 
budgeterat 78,7 miljoner kronor. Utförda investeringar 
under året är bland annat VA ledningsförnyelse östra 
stamstråket, sjöledning Bö tjärn, diverse ledningsförny-
elser, nya serviser. Under året har inte VA-investeringar 
kunnat genomföras enligt plan på grund av förseningar 
av projekt då det varit svårt att få tag på komponenter, 
försenade leveranser och även försenad lantmäteriför-
ättning. Även inom avfall har projekt förskjutits i tid.
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2020:  57,7
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2017:   60,9
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Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 2,0 1,9 0,1 2,0 1,9 +0,1

 Sociala 0,0 0 0 0 0 0

 Kultur och fritid 6,9 4,2 +2,7 0,5 1,5 -1,0

 Samhällsbyggnad 79.8 61,4 +18,4 15,5 13,1 +2,4

 Kommunstyrelsen 14,2 10,7 +3,5 11,5 9,4 +2,1

 Summa färdigställda projekt 102,9 78,2 +24,7 29,5 25,9 +3,6

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

 Barn och utbildning 0 0 0 0 0 0

 Sociala 10,6 2,2 +8,4 6,0 2,1 +3,9

 Kultur och fritid 5,3 0,4 +4,9 0 0,2 -0,2

 Samhällsbyggnad 149,2 45,9 +103,3 72,7 25,7 +47,0

 Kommunstyrelsen 2,6 1,6 +1 1,0 1,0 0

 Summa pågående projekt 167,7 50,1 +117,6 79,7 29,1 +50,6

 Summa investeringsprojekt 270,6 128,4 +142,3 109,2 55,0 +54,2

Investeringsredovisning kommunen, mkr

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar

 Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa färdigställda projekt 0 0 0 0 0 0

 Pågående projekt Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

Tjörns Bostads AB 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

Tjörns Hamnar AB 0 0 0 0 0 0

Tjörns Måltids AB 0 0 0 0 0 0

 Summa pågående projekt 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

 Summa investeringsprojekt 75,0 1,2 +73,8 10,0 0,6 +9,4

Investeringsredovisning kommunala bolag, mkr

Investeringsuppföljning mot budget, mkr

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Budget 2021 Utfall   2021 Avvikelse

Avgiftsfinansierad 78,7 39,1 39,6

Skattefinansierad 39,8 15,9 23,9

Summa 118,5 55,0 63,5
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Årsredovisningen är upprättad i enligt med kommunalla-
gen (KL), lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

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

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

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

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har  
skett enligt god redovisningssed. 

Resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Som jämförelsestörande poster redovisas poster som 
sällan förekommer och har väsentligt belopp. Kommunen 
redovisar dessutom alltid resultat vid försäljning av av-
läggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid markex-
ploatering som jämförelsestörande poster. 

Leasing
Enligt RKR:s rekommendation 5 Leasing, ska klassifice-
ring av kommunens leasingavtal göras som operationell- 
eller finansiell leasing. Avsteg från rekommendationen 
görs då samtliga leasingavtal klassas som operationella. 
Kommunens leasing av lös egendom består huvudsak-
ligen av leasing av bilar. Dessa leasingavtal överstiger 
inte tre år och klassificeras, även om de i övrigt uppfyller 
kriterierna för finansiellt avtal, som operationell leasing. 

VA-anläggningsavgifter
Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgif-
terna i sin helhet som en intäkt i resultaträkningen det år 
de kommit in till kommunen. Tjörns kommun bytte 2007 
redovisningsprincip för redovisning av VA-anläggnings-
avgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas 
livslängd på 50 år.

Lånekostnader
Tjörns kommun tillämpar huvudmetoden för lånekostna-
der, det vill säga de belastar resultatet för den period de 
hänför sig till.

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffnings-
värdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. För att 
en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstill-
gång ska nyttjandeperioden överstiga 3 år och inte vara 
av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en beloppsgräns 
på ett halvt prisbasbelopp. Avskrivning sker löpande så 
snart investeringen är klar. Tjörns kommun tillämpar 
komponentavskrivning. Linjär avskrivning tillämpas. Från 
och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag 
ändrats från att tidigare ha minskat anskaffningsvärdet 
på investeringen till att tas upp som en förutbetald intäkt 
och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. De 
vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- 
och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, 
fritidsanläggningar 20 år, maskiner och brandfordon 10 
år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.

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

Pensionsskuld
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmo-
dellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 
inte tas upp som en avsättning, utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även upp 
beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende 
pension intjänad före 1998 redovisas som kostnader i 
resultaträkningen. 

Ett avsteg från blandmodellen gjordes 2006 då kommu-
nen gjorde en engångsavsättning på 5 miljoner kronor 
för att avse framtida utbetalningar av ansvarsförbin-
delsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en 
kortfristig skuld eller avsättning i balansräkningen. 
Under avsättningar för pensioner i balansräkningen 
redovisas pensioner som inte avser den avgiftsbestäm-
da delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under 
utbetalning.

Redovisningsprinciper
Not 1

Noter

NOTER

66



57

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

De sammanställda räkenskaperna utgörs av kommunens 
och dotterföretagens balans- och resultaträkningar i 
sammandrag. Den är upprättad enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Med förvärvsmeto-
den menas att kommunens bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering 
innebär att om företagen inte är helägda tas endast ägda 
andelar av räkenskapsposterna in i koncernredovisning-
en. Interna inköp och försäljningar samt mellanhavanden 
har eliminerats. 

Tjörns andel i det gemensamt ägda bolaget Soltak AB är 
25 procent. Bolagets verksamhet bedöms som inte vä-
sentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat 
och ställning och ingår inte i den sammanställda redo-
visningen. Kommunens bolag har från och med 2014 
tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden i 
och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns 
Bostads AB har omprövats vid fördelning av fastigheter 
på komponenter. Kommunen har ännu inte övergått till 
komponentredovisning men det har inte skett någon 
justering i de sammanställda räkenskaperna för dessa 
olika tillämpningar. 

NOTER
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  2021 2020
2. Verksamhetens intäkter 
 Vatten- och renhållningsavgifter 102 729 90 637
 Anläggningsavgifter vatten och avlopp 4 960 5 524
 Äldreomsorgsavgifter 14 562 14 190
 Barnomsorgsavgifter 14 344 13 899
 Bygglovsavgifter  4 695 3 976
 Hyror och arrenden 27 833 31 139
 Statsbidrag  71 052 78 470
 Interkommunala ersättningar 4 568 3 884
 Försäljning av verksamhet 4 818 2 826
 Reavinst vid fastighetsförsäljning och
 exploatering före avdrag av omkostnader 890 903
 Övriga intäkter 20 871 16 751
 Summa 271 322 262 199
 
 Varav jämförelsestörande poster:  
 Reavinster vid fastighetsförsäljning 513 91
 Resultat från exploateringsverksamhet 377 812
   
3. Verksamhetens kostnader  
 Lönekostnader inklusive sociala avgifter 579 503 579 919
 Pensionsavsättning 12 691 4 432
 Årets nyintjänade pensioner 24 098 27 160
 Pensionsutbetalningar 17 640 17 197
 Lokal- och fastighetskostnader 108 116 111 656
 Bidrag 28 452 28 282
 Köpta tjänster  287 713 281 551
 Övriga kostnader 121 928 102 835
 Summa 1 180 140 1 153 032
  
 Varav jämförelsestörande poster: 0 0
  
4. Skatteintäkter  
 Preliminär kommunalskatt  891 927 882 042
 Slutavräkning föregående år 2 684 -3 910
 Prognos slutavräkning innevarande år 18 454 -11 456
 Summa 913 065 866 676
  
5. Generella statsbidrag och utjämning  
 Inkomstutjämningsbidrag 44 415 43 054
 Kostnadsutjämningsavgift -39 378 -43 535
 Regleringsbidrag 48 000 16 403
 Införandebidrag 5 441 12 402
 Bidrag för LSS-utjämning 4 183 6 984
 Fastighetsavgift 49 856 46 731

  

 Generella bidrag från staten 10 141 33 991
 Därav andel av välfärdsmiljarder,  
	 flyktingvariabel	 0	 3	896
	 Därav	tillfälligt	stöd	för	att	stärka	välfärden	 0	 30	095
 Summa 122 659 116 030
  
6. Finansiella intäkter  
 Aktieutdelning från
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 10 000 5 000
 Borgensavgifter 2 514 2 519
 Ränteintäkter externt 269 158
	 Övriga	finansiella	intäkter	 738	 1	226
 Summa 13 521 8 903
  
7. Finansiella kostnader  
 Räntekostnader på lån 3 270 4 774
 Ränteuppräkning på pensionsskuld 1 702 2 344
	 Övriga	finansiella	kostnader	 537	 336
 Summa 5 509 7 454

  2021 2020
8. Bruttoinvesteringar 
 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 41 892 71 219
 Maskiner och inventarier 13 096 10 648
 Summa 54 988 81 867

  2021 2020

9. Pågående arbete 2 021 2 020
 Ingående anskaffningsvärde 73 914 71 989
 Årets investeringar 54 988 81 867
 Årets aktivering/kostnadsföring/försäljning -78 843 -79 942
 Utgående ackumulerade  
 anskaffningsvärden 50 059 73 914

10. Försäljning av anläggningstillgångar 
 Materiella anläggningstillgångar
 Försäljningspris 513 159
 Mark, bokfört värde 0 -21
 Byggnader, bokfört värde 0 -278
 Inventarier, bokfört värde 0 -58
 Realisationsvinst
 före försäljningsomkostnader 513 -198
 Realisationsförlust 0 -198
 Realisationsvinst 513 0
  
11.  Mark, byggnader och tekniska  
 anläggningar  
	 Mark 
 Ingående anskaffningsvärde 34 237 29 535
 Årets inköp  1 316 4 723
 Årets försäljningar /utrangeringar 0 -21
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 35 553 34 237
  
 Utgående bokfört värde 35 553 34 237

	 Fastigheter	och	tekniska	anläggningar 
 Ingående anskaffningsvärde 1 156 709 1 098 707
 Årets inköp  63 861 58 656
 Årets försäljningar /utrangeringar 0 -654
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 1 220 570 1 156 709

 Ingående avskrivningar -324 853 -291 305
 Justering för avskrivning på
 utrangerade/sålda anläggningar 0 376
 Årets avskrivningar -36 772 -33 924
 Utgående ackumulerade avskrivningar -324 853 -324 853

 Utgående bokfört värde 895 717 831 856

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för mark,  
 byggnader och  tekniska anläggningar uppgår till 34,5 år.

Noter, tkr

12. Maskiner och inventarier 
 Ingående anskaffningsvärde 122 397 107 333
 Årets inköp  13 066 15 818
 Årets försäljningar / utrangeringar 0 -754
 Utgående ackumulerade
 anskaffningsvärden 135 463 122 397
 Ingående avskrivningar -90 408 -82 658
 Justering för avskrivning på
 utrangerade / sålda inventarier 0 696
 Årets avskrivningar -8 594 -8 447

 Utgående ackumulerade avskrivningar -99 002 -90 408

 Utgående bokfört värde 36 461 31 989

 Färjor och fordon 5 177 2 693
 Inventarier 28 713 27 653
 Konst 2 571 1 643
 Summa 36 461 31 989

 Genomsnittlig nyttjandeperiod för  
 maskiner och inventarier uppgår till 6,7 år. 
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Noter, tkr

  2021 2020
13. Värdepapper och andelar
 Aktier:
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000
 Renova AB 2 173 2 173
 Soltak AB 978 978
 Inera AB 42 42
	 Andelar:
 Kommuninvest ekonomisk förening 10 482 10 482
 Klädesholmens Affärsfastighet
 Ekonomiska Förening 60 60
	 Grundfondskapital: 
 Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 500 500
	 Förlagsbevis:
 Förlagslån Kommuninvest 0 0
 Summa 19 235 19 235 
 
  Tjörns kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
 förening uppgick per 2021-12-31 till 15 971 500 kronor.

14. Långfristiga fordringar   
 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 265 679
 Summa 265 679

15. Lager och förråd
 Ingående exploateringsmark 15 562 11 835
 Exploateringskostnader under året -4 700 3 727
 Summa exploateringsmark 10 862 15 562
  
16. Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar 18 423 19 665
 Skatteintäkter 64 674 27 202
 Mervärdesskatt 7 723 2 511
 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 36 059 39 892
 Övriga fordringar 1 310 1 005
 Summa 128 189 90 275

17. Kassa och bank   
 Kassa 0 1
 Handkassor 2 16
 Plusgiro 4 144 4 145
 Bank 203 707 180 317
 Summa 207 853 184 479

18. Eget kapital
 Ingående eget kapital enligt
 fastställd balansräkning 461 703 411 030
 Årets resultat 89 551 50 673
 Summa eget kapital/Utgående balans 551 254 461 703
 Varav resultatutjämningsreserv 40 755 40 755 
 Varav eget kapital i VA-verksamheten,
 (negativt) -10 668 -17 700

 Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412)  om allmänna  
	 vattentjänster.	Särredovisningarna	finns		tillgängliga	hos	Tjörns	kommun,		
 tfn 0304-60 10 00.
 
19. Avsättningar till pensioner/Pensioner, kommun  
 Avsättningar för pensioner
 Ingående avsättning 105 611 98 775
 Pensionsutbetalningar -2 670 -2 578
 Nyintjänad pension 8 787 6 222
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 295 1 934
 Ändrat livslängdsantagande i RIPS 4 094 0
 Förändring av löneskatt 2 792 1 335
 Övrigt 2 -77
 Utgående avsättning 119 911 105 611
 varav:   
 Ålderspension med mera 92 458 80 968
 Löneskatt 22 453 19 643

  2021 2020 
 Extra pensionsavsättning
 (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000
 Summa avsättning 119 911 105 611

 Antal visstidsförordnanden
 Politiker 1 3
  

 Ansvarsförbindelse för pensioner 
 Ingående ansvarsförbindelse 292 181 296 324
 Pensionsutbetalningar -14 814 -14 457
 Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 215 7 292
 Visstidspension för förtroendevalda 190 174
 Ändrat livslängdsantagande i RIPS 7 399 0
 Förändring av löneskatt -603 -809
 Övrigt 528 3 657
 Utgående ansvarsförbindelse 289 096 292 181
 varav:
 Pensionsförmåner intjänade före 1998 231 970 234 643
 Visstidspension till förtroendevalda 684 494
 Särskild löneskatt 56 442 57 044
 Summa ansvarsförbindelse 289 096 292 181
 Senast avlästa aktualiseringsgrad: 94 % 94 %

 Då kommunkoncernens bolag inte har varken avsättningar eller  
 ansvarsförbindelser redovisas bara kommunens uppgifter ovan.

20. Övriga avsättningar  
 Avsatt	för	beslutade	men	ej	utbetalda	bidrag
 Redovisat värde vid årets början
 Nya avsättningar under perioden 0 0
 Ianspråktagna avsättningar under perioden 0 0
 Utgående avsättning 0 0

 Avsatt för återställande av deponi 
 Redovisat värde vid årets början 10 997 13 444
 Nya avsättningar under perioden  
 Ianspråktagna avsättningar under perioden -321 -2 447
 Utgående avsättning 10 676 10 997
 
 Avsatt	för	bidrag	till	infrastruktur*
 Redovisat värde vid årets början 1 017 1 117
 Ianspråktagna belopp under perioden -191 -100
 Utgående avsättning 826 1 017

 Totala övriga avsättningar 11 502 12 014

21. Långfristiga skulder 
 Långfristig upplåning i banker och  
 kreditinstitut: 
 Skulder till banker och kreditinstitut 275 000 315 000
 Förutbetalda VA-anslutningsavgifter 178 446 176 750
 Förutbetalda investeringsbidrag 4 716 5 510
 Summa 458 162 497 260

 Uppgifter om lång och kortfristig  
 upplåning 2 021 2 020
 Genomsittlig ränta % 1,08 1,46
 Genomsnittlig ränta % exklusive derivat 0,34 0,38
 Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 3,20 2,80
 Kapitalförfall andel av lån  
 0–1 år 105 000 135 000
 1–2 år 30 000 10 000
 2–3 år 45 000 30 000
 3–4 år 50 000 45 000
 4–5 år 45 000 50 000
 5–6 år 0 45 000

*2014	gjordes	en	avsättning	på	1	117	tkr	för	medfinansiering	av	 
utbyggnad av E20. 
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Tjörns kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 276 kommuner och 12 landsting/
län/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för-
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insat-
skapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning 
av	den	finansiella	effekten	av	Tjörns	kommuns	ansvar	enligt	ovan	
nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 31 december 2021 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 
139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 039 660 
732 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 056 
200 662 kronor.

22. Kortfristiga skulder 
 Leverantörsskulder 87 267 82 909
 Personalens källskatter 9 163 9 974
 Upplupna löner 7 509 11 658
 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid  35 407 35 856
 Pensionsskuld avgiftsbestämd del 21 042 21 045
 Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del 5 103 5 275
 Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner  4 821 4 683
 Betald preliminär skatt -10 256 -9 516
 Upplupna räntor 155 316
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 011 39 743
 Övriga skulder  4 371 3 696
 Summa 206 593 205 639

23. Upplysning om kostnader för  
 räkenskapsrevision 
 Kostnader för räkenskapsrevision:  
 Sakkunnigt biträde 147 142 
 Förtroendevalda revisorer 42 41
 Total kostnad för räkenskapsrevision 188 182

 Kostnad för övrig revision:   
 Sakkunnigt biträde 587 566 
 Förtroendevalda revisorer 166 162 
 Total kostnad för övriga revision 754 729

 Total kostnad för revision 942 911 

  2021 2020
24. Borgensåtaganden
 Tjörns Bostads AB 610 000 610 000
 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 000 37 000
 Tjörns Hamnar AB 25 000 25 000
 Soltak AB 9 185 10 737
 Bostadsrättsföreningar 45 219 46 211
 Stiftelser och föreningar 28 962 15 343
 Renova 509 579
 Summa 755 875 744 870

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

 Redovisningen avser  Lagstiftning
 Va-redovisning   Lag om allmänna vattentjänster
 Avfallsredovisning  Miljöbalken

	 Upprättade	särredovisningar	finns	tillgängliga	hos	 
 Tjörns kommun, telefon 0304-60 10 00.

  2021 2020

Noter, tkr
21, fortsättning
 Genomsnittlig räntebindningstid  
 inklusive derivat 2,13 2,63
 Genomsnittlig räntebindningstid  
 exklusive derivat 2,12 2,43
 
 Marknadsvärde säkringsinstrument  
 Säkrad låneskuld 10 000 115 000
 Marknadsvärde derivat -114,80 -2 359,50

 Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år  
 vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för   
 VA-anläggningen.
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NOTER

Med hjälp av en sökhund ska läckor i vat-
tenledningsnätet kunna hittas, i vissa fall 
troligen både miljövänligare och snabbare 
än med vanliga metoder.
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Kommunala bolag
Bolagskoncernen startade den 31 december 2008, med 
moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och 
dess dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB,
Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB. Verksamheten i 
Tjörns Miljö AB upphörde år 2014 och ingår i kommu-
nens verksamhet. Bolaget är sammanslaget med Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB. Under 2016 förvärvade 
Orust 9 procent av Tjörns Måltids AB.

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

Årets resultat
Kommunkoncernen, tillsammans med kommunen, 
redovisar ett resultat på +92 miljoner kronor jämfört 
med +55,7 miljoner kronor 2020. Tjörns  Hamnar AB 
redovisar ett resultat på  6,6 miljoner kronor innan 
bokslutsdisposition och skatt. 

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

Förändring av intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter är 331,8 miljoner kronor mot 
329,5 miljoner kronor år 2020. Intäkterna har ökat med 
2,3 miljoner kronor (0,7 procent). Verksamhetens kost-
nader är 1 192,3 miljoner kronor jämfört med 1 167,4 
miljoner kronor år 2020. Kostnaderna har ökat med 
24,9 miljoner kronor (2,1 procent). Förändring av in 
täkter och kostnader, inklusive avskrivningar, resulterar 
i en högre nettokostnad med 25,8 miljoner kronor  
(2,8 procent).

Sammanställda räkenskaper

Lånevolym, räntebindningstid och  
kapitalbindningstid
Lånevolymen för kommunen, inklusive de kommunala 
bolagen, är 947 miljoner kronor. Lånevolymen har mins-
kat med 40 miljoner kronor under året. 

Totala räntekostnader är 11,6 miljoner kronor, jämfört 
med 17,6 miljoner kronor år 2020.

Kommunkoncernen har 2 ränteswapar på totalt 50 
miljoner kronor. Marknadsvärdet på ränteswapar är 0,8 
miljoner kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad 
ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid sam- 
ma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är 
den kostnad som skulle uppstå om avtalet hade avslutats 
i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskill- 
nadsersättning.

  

Lånevolym, mkr 2021 2020 2019

Tjörns kommun 275 315 315

Tjörns Bostads AB 610 610 610

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 37 37 37

Tjörns Hamnar AB 25 25 25

Summa 947 987 987

Ränta och löptider 2021 2020 2019

Genomsnittsränta på balansdagen 0,94 % 1,23 % 1,76 %

Räntebindning inklusive swapar 1,86 % 1,97 år 1,32 år

Räntebindning exklusive swapar 1,83 % 1,74 år 0,74 år

Kapitalbindning 2,2 år 2,17 år 1,73 år

Total låneskuld 947 mkr 987 mkr 987 mkr

Antal ränteswapar 2 st 12 st 18 st

Belopp ränteswapar 50 mkr 370 mkr 485 mkr

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Ekonomiska nyckeltal för fem år, sammanställda räkenskaper
      
 2021 2020 2019 2018 2017
Resultat, mkr
     
Årets resultat 92,0 55,7 2,1 10,9 29,8

Årets resultat/eget kapital 17,5 % 10,6 % 0,4 % 2,3 % 6,6 %

     

Verksamhetens intäkter 331,8 329,5 335,2 349,1 376,3

Verksamhetens kostnader -1 192,3 -1 167,4 -1 162,2 -1 143,9 -1 123,8

Avskrivningar -71,5 -68,3 -68,4 -64,8 -59,8

Årets nettokostnad inklusive avskrivning -932,0 -906,2 -895,4 -859,6 -807,4

Förändrade intäkter och kostnad inklusive avskrivning 2,8 % 1,2 % 4,2 % 6,5 % 5,8 %

     

Balans, mkr     

Balansomslutning 2 150,3 2 091,5 1 997,8 1 931,7 1 927,7

Investeringar 67,5 117,0 106,5 107,6 170,4

     

Lånevolym 947,0 987,0 987,0 927,0 967,0

Räntekostnad inklusive räntebidrag 11,4 17,6 18,3 17,9 22,0

Genomsnittsränta 1,2 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,3 %

     
Omsättningstillgång + finansiell anläggnings- 
tillgång (exklusive aktier & andelar) 365.80 301,00 258,30 227,60 266,80

Kort- och långfristiga skulder 1 388,50 1 435,20 1 402,30 1 350,10 1 362,20

Finansiella nettotillgångar -1 022,70 -1 134,20 -1 144,00 -1 122,50 -1 095,40

     

Soliditet 28,8 % 25,2 % 23,6 % 24,3 % 23,6 %

Kassalikviditet 152,1 % 119,5 % 115,0 % 95,6 % 111,8 %

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
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Sammanställa räkenskaper, 
resultaträkning och kassaflödesanalys

Resultaträkning, mkr  2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 1 331,8 329,5
– varav jämförelsestörande poster  0,8 0,9
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 192,3 -1 167,4
– varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0
Avskrivningar  -71,5 -68,3
Verksamhetens nettokostnader  -932,0 -906,2
Skatteintäkter  1 035,8 982,7
Verksamhetens resultat  103,8 76,5

Finansiella intäkter  1,1 1,5
Finansiella kostnader  -11,4 -17,6
Resultat för finansiella kostnader  93,6 60,4

Aktuell skatt för året  -1,5 -4,6
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver  0,0 0,0
Minoritetsandelar i årets resultat  -0,1 -0,1
Årets resultat  92,0 55,7
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Kassaflödesanalys, mkr  2021 2020

Den löpande verksamheten   
Verksamhetens intäkter  331,8 329,5
Verksamhetens kostnader  -1 192,3 -1 167,4
Justering för gjorda avsättningar  13,8 4,3
Justering för gjorda utrangeringar  -3,4 -1,4
Justering för reavinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar  -1,3 -3,7

Verksamhetens nettokostnad  -851,4 -838,7
Skatteintäkter och intäkter av bidrag  1 035,8 982,7
Finansiella intäkter  1,1 1,5
Finansiella kostnader  -11,4 -17,6
Betald inkomstskatt  

Medel från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  174,1 127,9
Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager  4,6 -3,9
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -43,9 4,7
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder  3,9 25,3
Ökning (+) minskning (-) av långfristiga  rörelseskulder -0,9 8,6
Medel från förändringar i rörelsekapitalet  -36,3 34,7
Medel från den löpande verksamheten  137,8 162,6

Investeringsverksamheten   
Investering i materiella tillgångar  -67,5 -121,9
Försäljning av materiella tillgångar  2,6 4,0
Investering i finansiella tillgångar  0,1 -0,1
Försäljning av finansiella tillgångar  0,0 0,0
Nedskrivning av materiella tillgångar  0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten  -64,8 118,0

Finansieringsverksamheten   
Förändring av långfristiga fordringar  0,0 0,0
Förändring av långfristiga skulder  0,9 -1,6
Upptagna lån  0,0 0,0
Amortering av låneskuld  -42,2 -2,3
Medel från finansieringsverksamheten  -41,3 -3,9

Årets kassaflöde/Förändring av likvida medel  31,7 40,7

Likvida medel vid årets början  193,1 152,4
Likvida medel vid periodens slut  224,8 193,1
Årets kassaflöde  31,7 40,7
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Sammanställda räkenskaper, 
balansräkning

Mkr  2021 2020

Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  1 635,8 1 603,4
Pågående ny-, till och ombyggnad  71,6 104,5
Maskiner och inventarier  67,0 66,9
Finansiella anläggningstillgångar  
Värdepapper och andelar  9,2 14,3
Långfristiga fordringar  1,1 1,4
Uppskjutna skattefordringar   
Summa anläggningstillgångar  1 784,6 1 790,5

Omsättningstillgångar   
Lager och förråd   11,4 16,0
Fordringar  129,7 91,1
Kassa och bank  224,8 193,1
Summa omsättningstillgångar  365,8 301,0

Summa tillgångar  2 150,3 2 091,5
  
Eget kapital, avsättningar och skulder   
Eget kapital   
Ingående eget kapital  526,6 470,9
Årets resultat  92,0 55,7
Summa eget kapital  618,6 526,6 

Minoritetsintresse   
Minoritetsintressen  0,5 0,4
Summa minoritetsintresse  0,5 0,4

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner  119,9 105,6
Övriga avsättningar   23,0 23,7
Summa avsättningar  142,9 129,3 

Skulder   
Långfristiga skulder  1 155,5 1 196,8
Kortfristiga skulder  233,1 238,4
Summa skulder  1 388,5 1 435,2 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 150,3 2 091,5
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Noter, sammanställda räkenskaper

Verksamhetens intäkter 2021 2020

Vatten- och renhållningsavgifter 99,6 89,6
Äldreomsorgsavgifter 14,6 14,2
Barnomsorgsavgifter 14,3 13,9
Hyror och arrenden 80,3 83,8
Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 71,4 79,2
Interkommunala ersättningar 4,6 3,9
Försäljning av verksamhet 19,0 21,2
Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering 
före avdrag av omkostnader 0,9 0,9
Övriga intäkter 27,1 22,8
Summa 331,8 329,5
  
Varav jämförelsestörande poster:  
Reavinster vid fastighetsförsäljning 0,5 0,1
Resultat från exploateringsverksamhet 0,4 0,8
  
Verksamhetens kostnader 2021 2020

Råvaror 6,8 7,3
Personalkostnader 688,6 679,1
Hyror och fastighetskostnader 26,7 33,1
Bidrag 28,5 28,3
Köpta tjänster och transporter 297,7 289,0
Material  5,3 11,2
Övriga kostnader 138,7 119,4
Summa 1 192,3 1 167,4

Varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0

1

2
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Revisionsberättelse för år 2021

REVISIONSBERÄTTELSE

Sida 1 av 2 
 

 

 
    
 

 Kommunrevisionen 2022-04-11 
  
  
 
                                                                 Till:  
                                                                 Fullmäktige i Tjörns kommun 
                                                                 Organisationsnummer: 212000-1306 

  

 Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar 
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 
 
Revisorerna har under året följt kommunens arbete med lokalförsörjning och 
hanteringen av ärendet avseende skolstruktur. Revisorerna noterar att detta är 
områden där utredning/utvecklingsarbete pågått under en längre tid. Detta är 
frågor som påverkar ett flertal av de kommunala verksamheterna, och det 
bedöms därför vara angeläget att arbetet färdigställs för att inte riskera att det 
får en negativ påverkan även i andra processer. Revisorerna kommer därför 
att nogsamt följa utvecklingen av arbetet under 2022. 

 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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REVISIONSBERÄTTELSE

Sida 1 av 2 
 

 

 
    
 

 Kommunrevisionen 2022-04-11 
  
  
 
                                                                 Till:  
                                                                 Fullmäktige i Tjörns kommun 
                                                                 Organisationsnummer: 212000-1306 

  

 Revisionsberättelse för år 2021 
 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar 
även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 
 
Revisorerna har under året följt kommunens arbete med lokalförsörjning och 
hanteringen av ärendet avseende skolstruktur. Revisorerna noterar att detta är 
områden där utredning/utvecklingsarbete pågått under en längre tid. Detta är 
frågor som påverkar ett flertal av de kommunala verksamheterna, och det 
bedöms därför vara angeläget att arbetet färdigställs för att inte riskera att det 
får en negativ påverkan även i andra processer. Revisorerna kommer därför 
att nogsamt följa utvecklingen av arbetet under 2022. 

 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Tjörns kommun har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Sida 2 av 2 
 

 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 
tillräcklig.  

 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 
2021.  

 
 
Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter. 

 
  
 
 Tjörn den 11 april 2022 
  
  
 
 Anders Forsman Dan-Tore Toresson                Staffan Mattsson 
             
 
 
 Henry Hermansson Mats Simonsson    
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ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSVERKSAMHET 2021 
 
 
Affärsverksamheter 
Vatten- och avloppsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar för VA-verksamheten 
inom Tjörns kommun. Verksamheten finansieras med avgifter, enligt kommunens VA-taxa. 
 
VA-verksamheten 
Råvattentillgången har varit mycket god under 2021. 
Cirka hälften av årsvolymen av dricksvatten från Stenungsunds kommun har utnyttjats under 2021. 
 
Förbrukningen av färskvatten har varit mycket hög under hela året och framför allt under 
sommarperioden med anledning av pandemin, vilket påverkat våra intäkter positivt.  
 
Cirka 25 vattenläckor har reparerats under året. 
 
Byte av stamstråket från Tolleby vattenverk fram till Kållekärr slutfördes under 2021.  
Ny vattenledning har lagts från Tolleby och genom Bö tjärn, fortsättning ner till Märkesten kommer att 
läggas under 2022. 
 
Under året har VA avdelningen genomfört löpande att införa fjärravlästa debiteringsmätare för vatten, 
under året har ca 300 mätare installerats och bytet av alla 5000 mätare kommer att göras under ca 10 
år.  
 
Under 2021 har vi jobbat mycket med de regresser som uppstod vid översvämningarna 2017 och där 
jobbar vi tillsammans med en extern jurist som sköter kommunikationen med försäkringsbolag. En 
förlikning med försäkringsbolag har genomförts under året.  
 
VA-taxan har under året höjts för att generera ett överskott som dels skall täcka kostnader för VA-
verksamheten långsiktigt samt återbetalning av skuld till kommunen.  
 
Ett gediget utredningsmaterial har tagits fram inom avdelningen och kompletteras av äldre utredningar 
inom tätorterna för att komma till rätta med in läckaget av ovidkommande vatten. Samtliga tätorter på 
Tjörn behöver enligt villkor från Länsstyrelsen utredas och åtgärdas.  
VA arbetar med motsvarande krav på utredning för ledningsnätet kopplat till Höviksnäs reningsverk.  
 
Pandemin har under året påverkat verksamheten på flera sätt som ökad förbrukning av färskvatten, 
projekt kring byte av vattenmätare har inte kunnat genomföras fullt ut enligt årets plan, ökat behov av 
hemarbete för de som kunnat under perioder vilket gör att kontinuiteten i arbetet störts samt ökat antal 
digitala möten.  
 
VA har tidvis jobbat intensivt med avtal mellan Tjörn och Stenungsund och avtal mellan Stenungsund 
och Kungälv om regnvattenleverans. 
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Resultat för år 2021 
VA-verksamheten redovisar 2021 ett överskott på 4 548 tkr. Enligt gällande vägledning för VA-
branschen (ekonomisk redovisning för VA-branschen, 2007), ska kompensation för 
överskott/underskott ske inom de tre närmast kommande åren. Underskott från tidigare år (2018) 7 032 
tkr minskas med årets överskott på 4 548 tkr vilket medför att 2 484 tkr återförs enligt treårsregeln 
2021 och eget kapital uppgår vid utgången av 2021 till -10 668 tkr.  
  
Investeringar 
Årets investeringar uppgår till 34,8 mkr, varav de största kostnaderna avser projekten 
Ledningsförnyelse östra stamstråket (Tolleby-Kållekärr), Sjöledning Bö Tjärn 
samt mindre ledningsarbeten 
 
Organisation för VA-verksamheten i Tjörns kommun.  
Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för VA-verksamheten. VA-verksamheten är en 
underställd avdelning i Samhällsbyggnadsförvaltningen, där VA-chef ansvarar för avdelningen i sin 
helhet.  
VA avdelningen består av två underställda enheter (Produktion och Planering) och en VA-stab.  
VA-verksamheten sysselsätter 13 kontorspersonal och 15 driftspersonal, inklusive avdelningens 
arbetsledning om 3 chefer. 
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 Resultaträkning VA 2021  
Not Tkr 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter 77 565 65 569 

    
 Summa intäkter 77 565 65 569 

    
    
2 Verksamhetens kostnader -37 822 -35 525 
3 Avskrivningar -26 430 -23 590 

    
 Verksamhetens nettokostnader -64 252 -59 115 

    
4 Finansiella kostnader -8 764 -9 914 

    
 Summa kostnader -73 016 -69 029 

    
 ÅRETS RESULTAT 4 548 -3 460 

 
 
  

 Balansräkning VA 2021  
Not Tkr 2021 2020 

 TILLGÅNGAR   
5 Anläggningstillgångar 921 942 862 948 

 Ackumulerade avskrivningar -219 460 -193 029 
 Summa anläggningstillgångar 702 482 669 918 
    

 Omsättningstillgångar   
 Fordringar   
 Kassa och bank   
 Summa omsättningstillgångar       
 SUMMA TILLGÅNGAR 702 482 669 918 

    
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   
 OCH SKULDER   
6 Eget kapital   

 Ingående eget kapital -17 700 -15 477 
 Årets resultat 4 548 -3 460 
 Outnyttjad resultatfond*  2 484 1 237 
 Summa eget kapital -10 668 -17 700 
    

 Skulder   
7 Långfristiga skulder   

 Lån till kommunen 534 703 510 868 
8 Förutbetalda intäkter från    

 Anläggningsavgifter 178 447 176 750 
 Summa skulder 713 150 687 618 
    

 SUMMA EGET KAPITAL,    
 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 702 482 669 918 

 
*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott, reglering enligt treårsregeln. 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. (All redovisning i tkr) 
Kommunen följer ”Lagen om allmänna vattentjänster” (LAV 07), som reglerar att den ekonomiska 
redovisningen ska ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av information 
som krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut, är korrekta. 
 
Affärsverksamheterna följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Periodisering av intäkter 
och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Ränta på använt kapital beräknas och omförs 
månadsvis till kommunens centrala finansförvaltning. Förutom den del av förvaltningen som direkt 
arbetar med VA, belastas verksamheten med kostnader för viss del av förvaltningens stabsverksamhet 
samt viss kostnad för administrativa tjänster. Faktiska kostnader, uppskattad tidsåtgång samt 
personalstorlek har använts som fördelningsunderlag. 
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Not 1 Verksamhetens intäkter  2021 2020  
  Externa intäkter:      
  Brukningsavgifter 69 496 56 846  
  Anläggningsavgifter 6 656 15 062  
  Periodisering årets anläggn.avgifter  -5 991 -13 556  
  Årlig återföring av anläggn.avgifter 4 294 4 018  
  Övriga intäkter 478 718  
  Interna intäkter: 2 630   2 481  
    77 565  65 569  

 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader  2021 2020  
  Personalkostnader 14 217 13 698  
  Övriga entreprenader/konsultkostnad   0  
  Material 21 948 20 143  
  Från kommunen fördelade kostnader 1 657 1 684  
    37 822 35 525  

 
 

Av de från kommunen fördelade kostnaderna utgörs av del av 
stabskostnad, kundcenter och administrativa tjänster så som kostnader 
för ekonom, ekonomi- och fakturasystem, IT, upphandling, fackliga 
företrädare samt telefon. 

 
 
Not 3 Avskrivningar     
  Anläggningstillgångarna skrivs av enligt nominell   
  linjär metod över den förväntade nyttjandeperioden.   
        
  Följande avskrivningsprocent tillämpas:     
  Vatten- och avloppsledningar 34-50 år   
  Byggnader, pumpstationer 21-33 år   
  Övrigt material  5-20 år   
        
  Årets avskrivningar fördelas på: 2021 2020 
  Vatten- och avloppsledningar 10 744 9 964 
  Byggnader, pumpstationer 7 824 7 451 
  Övrigt material 7 861 6 175 
    26 430 23 590 
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Not 4 Finansiella kostnader 2021 2020 
  Ränta på lån till kommun 8 764 9 914 
  Övriga räntekostnader   0 
    8 764 9 914 
    

 
 
 
 
 
 
Not 5 Anläggningstillgångar 2021 2020 
  Ingående anskaffningsvärde 862 948 818 518 
 Årets inköp 58 994 44 430 
  Utgående anskaffningsvärde 921 942 862 948 
        
  Ingående avskrivningar enl plan -193 029 -169 439 
  Årets avskrivningar enl plan -26 430 -23 590 
 Utgående avskrivningar enl plan -219 460 -193 029 
  Utgående planenligt restvärde 702 482 669 918 
     
     
     
    

 
 
Not 6 Eget kapital 2021 2020  
  Ingående eget kapital -17 700 -15 477  
  Årets resultat 4 548 -3 460  
 Outnyttjad resultatfond*  2 484 1 237  
  Summa eget kapital -10 668 -17 700  

 
*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott, reglering enligt treårsregeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internräntan följer den internränta som SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) anger för året. Räntan för 2021 = 1,25%. 
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Not 7 Lån till kommun: 2021 2020  
  Ingående skuld 510 868 497 344  
  Årets inköp 58 994 44 430  
  Avgår årets avskrivningar -26 430 -23 590  
  Avgår årets anläggnings avgifter netto -1 696 -9 539  
 Årets resultat -4 548 3 460  
 Outnyttjad resultatfond* -2 484 -1 237  
  Ingående eget kapital    
 Utgående lån till kommun 534 703 510 868  
     
      

 
*Outnyttjad resultatfond avser historiska underskott, reglering enligt treårsregeln. 

 

  
 

Not 8 Långfristig skuld 2021 2020 
 

Lån från Va-kollektiv i form av förutbetalda 
intäkter från anläggningsavgifter: 

    
      
      
  Ingående skuld 176 750 167 212 
  Anslutningsavgifter 6 656 15 062 
  Avgår till drift 10 % -666 -1 506 
  Årlig återföring av förutbetalda 

anläggningsavgifter med 1/49 
    

  -4 294 -4 018 
  Utgående skuld 178 447 176 750 
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ÅRSREDOVISNING AVFALLSVERKSAMHET 2021 
 
Affärsverksamheter 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens åligganden avseende avfallsverksamheten inom 
Tjörns kommun. På förvaltningsnivå är det Avfallsavdelningen inom samhällbyggnadsförvaltningen, 
som ansvarar för avfallsverksamheten. Avfallsverksamheten finansieras med avgifter, i enlighet med 
avfallstaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Avfallsverksamheten 
Hämtningen av hushållsavfall utförs av entreprenör på uppdrag av avfallsavdelningen genom 
upphandling i enlighet med LOU. Entreprenaden upphandlades under 2017 och har nu pågått under 
fyra års tid. 
 
På Åstol genomfördes ett test med gemensam hantering av hushållsavfall. Utvärdering av testet har 
gjorts med positiva resultat. 
 
Under 2021 har avfallsverksamheten fortsatt arbete med ombyggnad av ÅVC. Vägen till ÅVC har 
breddats. En dagvattendamm med tillhörande utloppsledning har anlagts under året. Kommunalt vatten 
har dragits fram till ÅVC. Planering för sluttäckning av deponin planeras också parallellt.  
Återvinningscentralen har gått med ett överskott på grund av ökade intäkter för material och minskade 
lönekostnader på grund av omorganisation.  
 
Insamling av slam från enskilda avlopp har fortskridit i enlighet med gällande avtal med Renova Miljö 
AB under 2021.  
Under 2021 har entreprenaden fungerat väldigt bra med få klagomål från invånare samt även en väl 
fungerande insamling där förvaltning och entreprenör jobbat ihop på ett bra sätt. Intäkterna för slam 
har ökat på grund av ökat antal tömningar kopplat till Covid-19. Upphandling av ny entreprenad har 
genomförts under året, resultatet överprövades men fick inte prövningstillstånd.   
 
 
 
Resultat för år 2021 
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 4 316 tkr mot budget. Överuttaget på 4 316 tkr är 
bokfört som en skuld till det egna kollektivet. Inför 2021 gjordes vissa taxejusteringar. 
 
Det positiva resultatet beror på högre intäkter för material från ÅVC där både volymen som 
ersättningen ökat. Intäkterna för slam ökade redan 2020 och fanns inte med i budgeten och ökningen 
har fortsatt under 2021 som är en direkt följd av Covid-19. En omorganisation samt vakanta tjänster 
inom verksamheten har givit lägre personalkostnader än budgeterat. 
 
Verksamheten jobbar hela tiden med att öka effektivitet i samverkan med andra aktörer, både gällande 
kommunövergripande samverkan och med upphandlade entreprenörer. 
 
Inför 2022 kommer den nya upphandlingen av slam ge ökade kostnader och ombyggnationen av ÅVC 
kommer ge ökade kapitalkostnaderna.  
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Organisation för avfallsverksamheten i Tjörns kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för avfallsverksamheten. På 
förvaltningen är det samhällsbyggnads avfallsavdelning som hanterar avfallsverksamheten.  På 
avfallsavdelningen finns följande tjänster med anställning i Tjörns kommun en avdelningschef, en 
avfallshandläggare och två administratörer med avfallsfrågor. Kontorspersonalen är samlokaliserad 
med avfall i Stenungsunds kommun. Till dessa administrativa resurser finns även fyra 
återvinningsarbetare som är placerade på vår återvinningscentral. 
 
Som en av tio delägare av Renova AB har kommunen direkt tilldelat behandling av hushållsavfall samt 
omhändertagande av avfall från återvinningscentralen till Renova AB. Förvaltningen upphandlar 
insamling och transport av hushållsavfall i konkurrens, liksom slam från enskilda avlopp. För 
närvarande är det Renova Miljö AB som utför båda dessa entreprenaduppdrag.  
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Resultaträkning (tkr)   
  2021 2020 

    
Not 1 Verksamhetens intäkter 35 260 35 548 

    
 Summa intäkter 35 260 35 548 

    
Not 2 Verksamhetens kostnader -35 001 -35 098 
Not 3 Avskrivningar -236 -428     
 Verksamhetens nettokostnad -35 237 -35 526 

    
Not 4 Finansiella kostnader -22 -22 

    
 Summa kostnader -35 259 -35 548 

    
 Årets resultat 0 0 

 
 
Balansräkning (tkr)   
  2021 2020 

 TILLGÅNGAR   
 Anläggningstillgångar   
Not 5 Anskaffningsvärde 6 870 4 497 

 Ackumulerade avskrivningar -3 456 -3 220 
 Summa anläggningstillgångar 3 415 1 277 
    

 Omsättningstillgångar   
 Fordringar 4 749 2 571 
 Kassa och bank   
 Summa omsättningstillgångar       
 SUMMA TILLGÅNGAR 8 164 3 848 

    
 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR   
 OCH SKULDER   
Not 6 Eget kapital   
 Ingående eget kapital 0 0 

 Årets resultat 0 0 
 Summa eget kapital 0 0 
    

 Skulder   
Not 7 Långfristiga skulder   
 Lån till kommunen 0 0 

    
    

 
Kortfristiga skulder 
Överuttag/Förutbetalda intäkter 

 
8 164 

 
3 848 

 Summa skulder 8 164 3 848 
    

 SUMMA EGET KAPITAL,    
 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 164 3 848 

 
 
 
 
 
 
 

92



 
 
 
 
 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer. (All redovisning i tkr).  
Kommunen särredovisar avfallsverksamheten. Motivet är att tillgodose behovet av information som 
krävs för att kontrollera om de avgifter som tas ut är korrekta. 
 
Affärsverksamheterna följer samma redovisningsprinciper som kommunen. Periodisering av intäkter 
och kostnader har skett enligt god redovisningssed. 
 
Ränta på använt kapital beräknas och omförs månadsvis till kommunens centrala finansförvaltning. 
Förutom den del av förvaltningen som direkt arbetar med avfallsfrågor, belastas verksamheten med 
kostnader för viss del av förvaltningens stabsverksamhet samt för administrativa tjänster. Faktiska 
kostnader och uppskattad tidsåtgång har använts som fördelningsunderlag. 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020  
  Renhållningsavgifter 37 281 34 747  
  Övriga avgifter 1 522 954  
  Återvunna kundfordringar 1 0  
  Övriga externa intäkter 194 587  
  Interna intäkter 577 453  
 Överuttag/Förutbetalda intäkter -4 316 -1 193  
    35 260 35 548  

 
Övriga avgifter 2021 består av försäljning av skrot och mottagning av restfraktion.  

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020  
  Personalkostnader  4 726  4 213  
  Köp av entreprenad 24 967 23 536  
  Köp övriga tjänster 1 114 1 962  
  Övriga avgifter m.m. 3 489 4 737  
  Kundförluster 0 -9  
  Från kommunen fördelade kostnader 706 659  
    35 001 35 098  

  
 
I övriga avgifter m.m. ingår miljöavgifter, medlemsavgifter, licensavgifter,  
Vägföreningsavgifter, kommunövergripande tjänster etc. Av de från kommunen fördelade 
kostnaderna ingår del av stabskostnad, kundcenter samt administrativa tjänster så som 
kostnader för ekonom, ekonomi- och fakturasystem, IT, fackliga företrädare samt telefon på 
avdelningen.  
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Not 3 Avskrivningar.     
  Anläggningstillgångarna skrivs av enl. nominell   
  linjär metod över den förväntade nyttjandeperioden.   
        
  Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

  
Byggnader, miljöstationer, kompostanläggning 
etc.  20-33 år 

  Komprimatorer m.m.   5-20 år 
        

  Årets avskrivningar fördelas på: 2021 2020 

  
Byggnader miljöstationer, kompostanläggning 
etc. 145 398 

  Komprimatorer m.m. 90 30 
    236 428 

 
 
Not 4 Finansiella kostnader 2021 2020 
  Ränta på lån från kommun 22 22 
  Övriga räntekostnader 0 0 

    22 22 
 
 
 
 
 
 
 
Not 5 Anläggningstillgångar 2021 2020  
  Ingående anskaffningsvärde 4 497 5 151  
  Årets inköp 2 373 0  
 Årets försäljning/utrangering 0 -654  
  Utgående anskaffningsvärde 6 870 4 497  
         
  Ingående avskrivningar enl plan -3 220 -3 446  
  Årets avskrivningar enl plan -236 -150  
 Årets försäljning/utrangering 0 376  
    -3 456 -3 220  
        
  Utgående planenligt restvärde 3 415  1 277  

 
 
 
 
 

Internräntan följer den internränta som SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) anger för året. 
Räntan för 2021 = 1,25%. 
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Not 6 Eget kapital 2021 2020  
  Ingående eget kapital 0 0  
  Årets resultat 0 0  
     0  0  

 
 
Not 7 Långfristiga skulder 2021 2020  
  Ingående lån från kommun -2 571 -950  
  Årets investering 2 373 0  
  Avgår årets avskrivning -236 -150  
 Årets försäljning/utrangering 0 -278  
 Avgår årets överskott -4 316 -1 193  
  Årets resultat*)  0 0  
    -4 749 -2 571  
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1 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning 
för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

• Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen 
om kommunal bokförings- och redovisning och god redovisningssed i kommuner 
och regioner samt rekommendationer.  

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

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

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

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras genom fastställd normering av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revi-
sor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standar-
der för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi 
gjort om dessa krav varit uppfyllda. 
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
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I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter.  
Sidorna 1 - 41 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansi-
ella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och 
att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi 
granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte 
av denna granskning. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.    
Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 
• Sammanställda räkenskaper 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag 
Översiktlig analys av övriga poster  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämn-
dernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till 
kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.  

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R15. 

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att årsredovisningen till 
stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationerna från RKR. Undantag har gjorts för redovisningen av finansiell lea-
sing samt komponentredovisning beträffande äldre inventarier. 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande rekommendationer.  
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer.  

2.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 89,6 mnkr. Vid avstämning av balanskravet av-
går realisationsvinster om 0,5 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 89,1 mnkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 40,8 mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.  

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 
kap. 2 - 6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
I den av kommunfullmäktige fastställda budget för åren 2021 framgår att god ekonomisk 
hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhets-
mässiga mål. I årsredovisningen framgår att:  
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”God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75 procent av de prio-
riterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.” 

Se vidare information på sidan 37 i kommunens årsredovisning. 
I vår översiktliga granskning av måluppfyllelsen avseende de finansiella mål och verk-
samhetsmål fullmäktige beslutat om, som har betydelse för god ekonomisk hushållning, 
har vi inte funnit något avvikande.  
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller 
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. 

2.4.1 Finansiella mål 
De finansiella målen består av följande två: 

• Finansiella målet för soliditeten är 25 procent. 

Soliditeten uppgår till 40,9 procent, vilket innebär att målet har uppnåtts. 

• Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag är 0,5 procent.  

Årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 5,4 procent, vilket innebär att målet 
har uppnåtts. 

 
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv.  

2.4.2 Verksamhetsmål 
Kommunen har totalt 106 prioriterade mål varav 88 av dessa omfattar kommunens 
nämnder och övriga avser bolagen.  

• Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämn-
derna ska uppgå till 75 procent. 

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål uppgår till 94 procent. 
 
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
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2.5 Resultatet 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-
derna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Årets resultat uppgår till 89,6 mnkr vilket är 84,3 mnkr bättre än det budgeterade resul-
tatet på 5,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar understiger budge-
terade nettokostnader med 45,4 mnkr medan skatteintäkterna överstiger budget med 
28,2 mnkr och uppgår till 913,1 mnkr. Lägre nettokostnader innan avskrivningar samt 
högre skatteintäkter är de två främsta förklaringen till den totala avvikelsen från budget. 
Jämförs årets utfall med utfallet 2020 noteras att det även här är nettokostnaderna innan 
avskrivningar samt skatteintäkterna vilka utgör de största skillnaderna.  
Per 2020-12-31 uppgick nettokostnaderna innan avskrivningar till -890,8 mnkr medan de 
för 2021-12-31 uppgår till 908,8 mnkr. Ser man vidare till skatteintäkterna om 866,7 mnkr 
per 2020-12-31 har denna post per i år ökat till 913,1 mnkr. Utöver de högre skatteintäk-
terna har kommunen även erhållit riktade bidrag om 10,1 mnkr i form av ”skolmiljarden” 
och ”säkerställa god vård och omsorg av äldre personer”. 
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst barn- och utbildnings-
nämnden där det finns en budgetavvikelse på 16,9 mnkr (denna uppgick föregående år 
till 16,8 mnkr), socialnämnden som har en budgetavvikelse om 17,8 mnkr (8,8 mnkr) 
samt samhällsbyggnadsnämnden som avviker från budget med 8,7 mnkr (1,7 mnkr). 
För barn- och utbildningsnämnden beror överskottet i huvudsak på lägre verksamhets-
kostnader i form av bland annat minskade kostnader för personal samt till viss del erhål-
len ersättning rörande covid-19 som uppgår till 3,9 mnkr i form av ersättning för sjuklö-
nekostnader och förstärkning av skolväsendet.   
För socialnämnden beror överskottet, i likhet med barn- och utbildningsnämnden, till viss 
del på att verksamheten även i år påverkats av covid-19 men även till viss del på ersätt-
ning i form av 3 mnkr rörande covid-19. Vidare har socialnämnden rekvirerat totalt 18,2 
mnkr i statsbidrag för vård och omsorgsavdelningen samt individ och familjeavdelningen. 
Av dessa 18,2 mnkr har 14,1 mnkr nyttjats.  
För samhällsbyggnadsnämnden är det främst den skattefinansierade verksamheten som 
redovisar en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr till följd av taxehöjningar samt ökad 
försäljning av dricksvatten.  
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

2.6.1 Handkassor 
Kommunen har inom några av sina verksamheter, så som skola och äldreomsorg, hand-
kassor. Dessa uppgår per 2021-12-31 till 1 500 kr (16 tkr). Vi noterade i samband med 
föregående års granskning att det för dessa handkassor saknas undertecknade inven-
teringsintyg. Då det framgent inte kommer att finnas handkassor i samma utsträckning 
som det tidigare gjort bedömer vi att behovet av undertecknade inventeringsintyg fram-
gent inte kommer att finnas kvar. 
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2.6.2 Materiella anläggningstillgångar 
I årsredovisningen under avsnittet Redovisningsprinciper framgår att kommunen tilläm-
par komponentavskrivning för nya projekt som aktiveras. Således har inte samtliga äldre 
anläggningstillgångar komponentindelats men då dessa skrivs av kommer kommunen 
med tiden att ha komponentavskrivningar på samtliga av sina aktiverade projekt.  
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg för äldre anläggningstill-
gångar, i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 

2.6.3 Avsättningar 
Tjörns kommun har totalt övriga avsättningar om 11,5 mnkr. 10,7 mnkr av dessa avser 
återställande av deponi på Tjörns återvinningscentral.   
Beräkningen som finns i bokslutsdokumentationen är från 2017. Det noteras att kvarva-
rande belopp kommer att användas för kontrollprogram samt drift och underhåll av de-
ponin. Någon uppdatering av beräkningen för framtida utgifter utifrån aktuella förutsätt-
ningar finns inte upprättad.  
 
Beräkningar för deponier är komplexa och kan även kräva bistånd av aktuarie för att 
bedöma hur stor andelen av deponin som är fylld. Vi rekommenderar fortsatt kommunen 
att uppdatera beräkningarna för redovisningen av deponin.  

2.6.4 Finansiell leasing 
Tjörns kommun har redovisat samtliga leasingkontrakt som operationell leasing.  
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vil-
ket innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över 
återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla (delar av sina) leasingkostnader som 
operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och 
god redovisningssed. Det lämnas i årsredovisningen en upplysning kring att leasingen 
av bilar hanteras som operationell då kontrakten inte överstiger 3 år.  
Vi rekommenderar kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om 
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper. 

2.7 Kassaflödesanalys 
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och 
utbetalningar under året. Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och in-
vesteringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekom-
mendation. 
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2.8 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.  
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller 
kraven i enlighet med lagstiftningen. 

2.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet.  
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året av-
slutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även 
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 
Tjörn kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 118,5 mnkr och årets ut-
fall uppgår till 55,0 mnkr. Det är en avvikelse på 63,5 mnkr. Att kommunen under året 
inte nått upp till den budgeterade nivån med sina investeringar är hänförligt till både för-
seningar i leverans av komponenter men även andra förseningar i själva genomförandet. 
Projektens genomförande fortsätter under 2022. 
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekono-
miska redovisningen.  
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen 
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.  

2.10 Sammanställd redovisning 
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-
manställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, 
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.  
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kom-
munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:  

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

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

2.11 Sammanfattning och slutsatser 
Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka fullmäktige fastställda för räken-
skapsåret 2021. Av de fastställda verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att 
måluppfyllelsen uppgår till 94 procent.   
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen, 
utöver de noteringar som framgår av rapporten. 
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1. Redogörelse för revisionen år 2021 

1.1 Inledning 
Tjörns kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende 
årets granskningsinsatser. 

 
I revisorernas redogörelse lämnas sammanfattande beskrivningar av de 
granskningar som genomförts under året samt de iakttagelser och 
rekommendationer som anses mest väsentliga. Granskningar och 
granskningsrapporter, med tillhörande bedömningar och rekommendationer, 
återfinns i sin helhet som bilagor till denna redogörelse. Vid samtliga granskningar 
har KPMG biträtt revisorerna. 

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

2. Grundläggande granskning 

2.1 Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder 
Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas 
årligen. Den grundläggande granskningen är en översiktlig granskning som syftar 
till att bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp 
till de mål och beslut som fullmäktige fastställt. Den grundläggande granskningen 
syftar därmed till att ge en översiktlig bild av styrelse och granskade nämnder och 
en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför ansvarsprövningen. 
 
Under 2021 har den grundläggande granskningen inneburit löpande insamling av 
fakta och iakttagelser, protokollsgranskning samt dialoger med styrelse och 
nämnders presidium. Bedömning har gjorts av om ansvarig styrelse/nämnd har 
skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll. 
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Den grundläggande granskningen visar att målstyrning, ekonomistyrning och intern 
kontroll i styrelse och nämnder i huvudsak är tillräcklig. Vi bedömer dock att 
samhällsbyggnadsnämnden bör utveckla sitt arbete med intern kontroll genom att 
involvera nämnden i riskanalysen (som ligger till grund för internkontrollplanen). 
Detta då den utgör ett viktigt verktyg för att nämnden ska kunna säkerställa en 
tillräcklig intern kontroll.  
 
Vi noterar också att det av fullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll (KF, 
2005-02-10) inte har reviderats sedan 2005 och bör därmed ses över för att 
säkerställa dess aktualitet. Detta har kommunstyrelsen också identifierat, och 
uppger att detta ligger i plan för 2022. 
 
Iakttagelser och bedömningar utifrån den grundläggande granskningen har 
sammanfattats av revisionen och utgör dels grund för bedömning i ansvarsfrågan, 
dels beaktas identifierade risker i riskanalysen för revisionsplan 2022. 

2.2 Granskning av delårsbokslut 
Revisionen har i enlighet med kommunallagen översiktligt granskat Tjörns 
kommuns delårsrapport per 2021-08-31. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om: 
 

• Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

 
Revisorernas bedömning är att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet 
med god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna att resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen och 
kommunfullmäktige beslutat om för att kommunen ska uppnå god ekonomisk 
hushållning. 

2.3  Granskning av bokslut 
Vi har granskat kommunens årsredovisning samt resultat- och balansräkningar 
med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investerings-
redovisning. 
 
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån genomförd granskning är att resultatet i 
årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de finansiella mål och 
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verksamhetsmål som fullmäktige fastställt. Tjörns kommun uppnår båda de 
finansiella målen som fullmäktige fastställt för räkenskapsåret 2021. 
Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen uppgår till 94 procent.  
 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller 
årsredovisningen. De noteringar som är gjorda är redovisade i särskild 
granskningsrapport. 

3. Lekmannarevisorernas rapportering 

3.1 Grundläggande granskning 
Vi har under året genomfört möten med styrelsernas ordförande/presidium och VD 
för bolagen Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns 
Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Dialogmötena har inriktats på bolagens 
ekonomi- och verksamhetsstyrning samt deras arbete med intern och kontroll. 
Därtill har lekmannarevisorerna granskat såväl protokoll som väsentliga styr- och 
uppföljningsdokument. Lekmannarevisorerna har planerat och genomfört 
granskningen med stöd av sakkunnigt biträde.  
 
Iakttagelser och slutsatser har sammanfattats i separata rapporter/redogörelser av 
lekmannarevisorerna och ingår även som en del av riskanalysen för revisionsplan 
2022. 
 
Styrelserna i bolagen bedöms i huvudsak ha säkerställt en tillräcklig struktur för 
styrning, uppföljning och intern kontroll. I Tjörns Hamnar AB bedöms det dock 
finnas utrymme för utveckling av såväl struktur för verksamhetsstyrning som för 
den interna kontrollen. Verksamhetsstyrningen bedöms kunna utvecklas genom att 
stärka styrningen av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och direktiv. 
Strukturen för intern kontroll bedöms kunna utvecklas genom att bland annat 
årligen genomföra en riskanalys och utifrån den besluta om kontrollmoment för 
hantering av väsentliga risker. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB bedöms kunna 
utveckla arbete med sitt samordnande uppdrag, för att identifiera hur de ska arbeta 
för att på bästa sätt kunna tillse att koncernens resurser utnyttjas på ett från 
koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt (i enlighet med vad som framgår 
av ägardirektiv). 
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4. Fördjupade granskningar 

4.1 Granskning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen 
Revisionen har under året genomfört en granskning av kommunens rutiner kring 
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.  
 
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden hade en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom 
äldreomsorgen. Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte var att socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Revisionen bedömde dock att 
uppföljningen av arbetet kunde ske på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa 
att arbetet bedrivs utifrån kompetensförsörjningsplanen.  
 
Revisionen bedömde vidare att det fanns en tillräcklig styrning i form av 
styrdokument och planer som beskriver strategier och målsättningar för 
kompetensförsörjning. Här framgick utmaningar förvaltningen står inför samt 
åtgärder kopplade till dessa. Det fanns en organisation som i huvudsak 
säkerställde att behov av utbildning och utvecklingsbehov identifieras, samt att 
insatser görs för att möta dessa behov. Revisionen bedömde emellertid att 
utbildningsplanen bör ses över, för att säkerställa att all personal har rätt 
kompetens utifrån den målgrupp de arbetar med.  
 
För att stärka styrningen bedömde revisionen att det är angeläget att nämnden 
tillser att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt 
plan samt att det på ett mer strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas 
utifrån den. Därtill bör även former för uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen tas fram.  
 
Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderades socialnämnden att: 
  

• Tillse att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas 
fram enligt plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens 
förutsättningar och ger en tydlig bild av det framtida personalbehovet  

• Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella målsättningar i 
personal- och kompetensförsörjningsplanen kan integreras i de mål som 
nämnden beslutar om för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning i 
samband med ordinarie rapporteringstillfällen  

• Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella målsättningar bryts 
ner till aktiviteter, för att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete 
inom samtliga målområden  
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• Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga delar 
beaktas  

• Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även 
visstidsanställda har rätt och tillräcklig kunskap för att kunna möta den 
målgrupp de arbetar med.  

4.2 Granskning av kommunstyrelsens samordningsansvar och 
uppsiktsplikt 

Revisionen har under året genomfört en granskning av kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt.  
 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att dess 
samordningsansvar och uppsiktsplikt över nämndernas och bolagens verksamhet 
fullgörs på ett ändamålsenligt sätt. Revisionens bedömde att kommunstyrelsen gör 
det i viss utsträckning. 
 
Under granskningen noterades det att kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
samordningsansvar nämndes i flera styrdokument, men att ett övergripande 
dokument som sammanhållet definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur den 
ska utövas/utformas saknades. Det fanns en grundstruktur för arbetet med uppsikt 
och samordning. Detta genom att det fanns en rad formaliserade aktiviteter som 
utgjorde delar av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
Revisionen bedömde att arbetet med uppsikten i huvudsak bedrevs inom ramen för 
styrelsens och nämndernas ekonomi- och verksamhetsstyrning och deras arbete 
med intern kontroll. Därtill genomfördes såväl formella som informella dialoger på 
både politisk och tjänstepersonsnivå. Revisionen bedömde emellertid att arbetet 
som bedrevs kunde formaliseras på ett tydligare sätt. Ytterligare formalisering av 
arbetssättet pågick under tidpunkten granskningen utfördes. 
 
Vidare saknades det rutiner för hur återföring från genomförda dialoger med 
nämnder och styrelser skulle ske, så att hela kommunstyrelsen får del av all 
information och alla upplysningar. 
 
Utifrån vad som framkommit av granskningen bedömde revisionen att den 
rapportering som skedde till fullmäktige från styrelse och nämnder var tillräcklig och 
ändamålsenlig, utifrån vad som angetts i gällande styrdokument. 
Revisorerna ville dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess ansvar 
att tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har en särskild 
skyldighet att ta initiativ som syftar till att underlätta för nämnderna att uppnå de 
mål som fullmäktige beslutat om samt att ta de initiativ som krävs för att 
uppmärksamma kommunfullmäktige på de svårigheter som nämnderna har att nå 
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fastställda mål. När så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende i fullmäktige om 
det finns risk för att nämnderna annars överskrider budget och därmed sina 
befogenheter. 
 
Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommendedes kommunstyrelsen att:  
 

• Definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska 
utformas 

• Upprätta en plan för vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av 
för att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid 
och på vilket sätt detta ska ske. 

• Identifiera och tydliggöra vilken dialog och vilken uppföljning som redan 
sker i förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre använda befintlig 
information för uppsiktsplikten. 

• Säkerställa att det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten 
innebär och omfattar. 

• Tydliggöra hur information och upplysningar ska återföras till 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma 
insikt i, och kunskap om, övriga nämnders och bolags verksamhet och 
utveckling. 

• Säkerställa att återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl 
givna uppdrag som uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende 
åtgärdsplaner, intern kontroll etc.).  

4.3 Granskning av skolplikt och frånvaro i grundskolan 
Revisionen har under året genomfört en granskning avseende kommunens 
uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskolan.  
 
Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har en 
tillräcklig kontroll av uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasieskola.  
Revisionens sammanfattande bedömning var att det fanns brister i barn- och 
utbildningsnämndens bevakning av skolplikten och kontroll över elevers närvaro i 
grundskolan. Brister noterades vad gäller anmälan till huvudman från rektor, men 
revisionen bedömde samtidigt att införskaffad modul i digitalt 
ärendehanteringssystem bör kunna avhjälpa bristen. Revisionen bedömde också 
att uppföljningen på aggregerad nivå vad gäller elever med problematisk 
skolfrånvaro bör stärkas så att nämnden kan säkerställa att elever i behov av olika 
stödinsatser får det på ett sådant sätt att skolfrånvaron minskar. 
 
Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderades barn- och 
utbildningsnämnden att:  

• säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då 
utredning av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st. SkolL) 
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• komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan till hemkommun (7 
kap. 22 § 2 st. SkolL). 

• systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro särskilt ur ett 
skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin styrning av det systematiska 
kvalitetsarbetet tillse att skolplikt och frånvaro följs upp. (SKOLFS 2012:34, 
sid. 18) 

4.4. Uppföljning av tidigare granskningar 
Revisionen har under året genomfört en uppföljning av tidigare granskningar. De 
granskningar som berörts är: 

• Granskning av inköp och upphandling (2019) 
• Granskning av kontroll och hantering av fordon (2017) 

 
Syftet med granskningen var att bedöma om styrelse och nämnder har beaktat 
samt vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i de tidigare 
granskningarna. 
 
Granskningen visade att tillräckliga åtgärder delvis har vidtagits utifrån de brister 
som identifierades i granskningen avseende inköp och upphandling. 
Kommunstyrelsen bedöms ha vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades. Socialnämnden bedöms delvis ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån lämnade rekommendationer. Det finns dock utrymme att 
stärka rutinerna för uppföljning av att direktupphandlingsgränsen inte överskrids 
samt för avtalsuppföljning. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån lämnade rekommendationer. Detta då det saknas rutiner 
för uppföljning och kontroll samt att det inte sker en systematisk och dokumenterad 
uppföljning av att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och 
regelverk. 
 
Avseende granskningen av kommunens kontroll och hantering av fordon är vår 
sammanfattande bedömning att tillräckliga åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån 
de brister som identifierades i granskningen. Kommunstyrelsen bedöms delvis ha 
vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån lämnade rekommendationer. En policy finns 
framtagen men har inte fastställts politiskt eller implementerats i verksamheten. Det 
sker inte heller någon uppföljning eller kontroll av hanteringen av kommunens 
fordon på kommunövergripande nivå. Socialnämnden bedöms ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder utifrån lämnade rekommendationer.  
 
Utifrån vår bedömning och slutsats lämnades följande rekommendationer: 
 
Kommunstyrelsen rekommenderades att: 

• Säkerställa att uppföljning/kontroll avseende kommunens hantering av 
fordon sker på en mer övergripande nivå. 
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Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att: 
• Säkerställa att upphandlingar och direktupphandlingar sker i enlighet med 

gällande lagar och regelverk. 
• Tillse att riktlinjer/rutiner upprättas för att tydliggöra vilken uppföljning och 

kontroll som ska ske för att kunna säkerställa att inköp och upphandlingar 
sker i enlighet med gällande lagar och regelverk. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden rekommenderades att: 
• Tillse att rutiner upprättas för att säkerställa att; 

o direktupphandlingsgränsen inte överskrids. 
o avtalsuppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt, för 

verksamhetsspecifika avtal 
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1 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Revisionens uppgift är att pröva om:  

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt  

• Räkenskaperna är rättvisande  

• Den interna kontrollen är tillräcklig 
Revisorernas årliga granskning består av tre delar; grundläggande granskning, 
fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.  
Den grundläggande granskningen omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse 
samt styrning och intern kontroll. De fördjupade granskningarna kan ses som 
komplement till den grundläggande granskningen.  
Den grundläggande granskningen baseras på revisorernas riskanalys och omfattar 
samtliga nämnder och styrelser. Den grundläggande granskningen ger också underlag 
att under året uppdatera riskanalysen. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 
ska den grundläggande granskningen ha en sådan omfattning att den ger en grund för 
bedömningar i revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Den grundläggande granskningen är en översiktlig granskning som syftar till att 
bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp till de mål och beslut 
som fullmäktige fastställt.  
Den grundläggande granskningen syftar därmed till att ge en översiktlig bild av styrelse 
och granskade nämnder och en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför 
ansvarsprövningen.  
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:  

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

— Har styrelsen/nämnden säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat?  
- Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid eventuella avvikelser?  

— Har styrelsen/nämnden en struktur för arbetet med sin interna kontroll som gör att 
det finns förutsättningar att bedriva den på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt? 

120



 

 3 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

— Är styrelsens/nämndens beslutsunderlag och protokoll tydliga? 
Granskningen avser hela granskningsåret 2021 och omfattar därmed granskning och 
bedömning utifrån samtliga styr- och uppföljningsdokument som upprättas för året. 
Granskningen färdigställs och avslutas därmed först efter att styrelse och nämnder 
behandlat sina årsbokslut/verksamhetsuppföljningar för 2021. 

1.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tjörns kommuns budget 2021  
— Reglemente för intern kontroll   

1.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dialogmöte med styrelsernas presidier i syfte att 
inhämta information om den bedrivna verksamheten under året. Den information som 
inhämtas utgör till viss del grund för revisorernas bedömning av respektive nämnds 
styrning och uppföljning av fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Därtill 
har vi tagit del av relevanta styr- och uppföljningsdokument såsom detaljbudget, 
internkontrollplan, verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning etcetera. 
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning 

2.1.1 Tjörns kommuns styrmodell 
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och 
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd 
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrningen utgör från Tjörns kommuns vision. Visionen bryts ned i strategiska områden 
som är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i 
budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod 
formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att 
nå visionen. Inriktningsmålen delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade 
målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta 
inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, 
utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och 
utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Här anges att det är önskvärt att målen så långt 
som möjligt formuleras på ett sätt som gör att resultat kan mätas över tid i 
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra 
resultatet med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator 
är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. 
Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. 
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut i juni fördelar styrelsen och nämnderna budgetramen inom 
sin verksamhet och bryter ner inriktningsmålen till prioriterade mål. Sedan antas 
detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som 
fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka 
aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god 
ekonomisk hushållning kan råda.  
Ny budget- och uppföljningsprocess 

Tjörns kommun har under 2021 arbetat med att ta fram en ny budget- och 
uppföljningsprocess. Arbete utifrån den nya budgetprocessen sker i samband med 
beredning och beslut av budget för 2023. Syftet med den nya processen är att 
effektivisera beredningsprocessen med bibehållen transparens.   

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

2.2 Kommunstyrelsen 

2.2.1 Verksamhetsstyrning 
Kommunstyrelsen följer kommunens styrmodell avseende målstyrning och har i sin 
detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som har delats till 
kommunstyrelsen alt. till alla styrelser och nämnder. Vi noterar dock att prioriterade mål 
inte formulerats för samtliga inriktningsmål (ex. Förbättrade kommunikationer och 
infrastruktur) samt att indikatorer inte har kopplats till samtliga mål. Istället har det 
kopplat till respektive prioriterat mål beskrivits vad som ska göras i syfte att uppnå 
målet (i form av uppdrag/övergripande aktiviteter).  

2.2.1.1 Uppföljning 
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker i huvudsak i samband med delårs- 
och årsbokslut. Under året erhåller kommunstyrelsen information om väsentliga 
händelser, vilket även kan omfatta arbete utifrån fastställda mål. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut per augusti 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjort, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms alla utom ett av 
de prioriterade målen vara delvis uppfyllda. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är 
”Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och 
försäljning av mark”. Åtta av de prioriterade målen bedöms inte kunna nås per helår, 
varav sju bedöms kunna nås delvis och ett inte alls. Utfall av fastställda indikatorer 
redovisas också, men det är ett flertal som inte kan mätas vid delårsbokslutet då de 
endast mäts per helår. För samtliga prioriterade mål finns beskrivningar som tydliggör 
vad som har genomförts under året kopplat till målet. 
Måluppfyllelse – årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget. De flesta mål är helt, i hög grad eller delvis uppfyllda. 
Målet avseende ökad skolnärvaro är inte uppfyllt. Samtliga mål som är helt, i hög grad 
eller delvis uppfyllda redovisar en positiv trend. Vad gäller det icke-uppfyllda 
närvaromålet så har Närvaroteamet skapat strukturer för samverkan och 
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frånvarorapportering. Pandemin anges också som en betydande anledning till att den 
totala skolnärvaron minskat under de senaste två åren.  
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2.2.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.  
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. De mål och aktiviteter som anges i 
verksamhetsplanen följs upp och analyseras i verksamhetsberättelsen som görs på 
enhets- och förvaltningsnivå. Vid eventuella avvikelser tar styrelsen fram förslag på 
åtgärder och samverkar med fackliga parter. 

2.2.2.1 Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgick till 89,3 mkr. Av delårsbokslut per augusti 
framgår att styrelsens budgetavvikelse uppgick till +4,4 mkr, varav 2,3 mkr avser 
kommungemensamma verksamheter och 2 mkr avser kommunkansliets avdelningar. 
För kommungemensamma verksamheter förklaras avvikelsen främst av besparing på 
digitalisering, ej utförda evenemang och en ej budgeterad retroaktiv indexhöjning för 
färjehyror. För kommunkansliets avdelningar förklaras avvikelsen främst av en vakant 
tjänst (utvecklingsledare) samt ännu ej nyttjade bidrag (från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt Västra Götalandsregionen).  
Prognosen för helår är att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett nollresultat.  
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund prognostiseras redovisa ett negativt resultat 
för helåret. Detta anges kunna hanteras genom att förvaltningen stoppat de flesta 
externa utredningar och haft en allmän sparsamhet för att kunna hålla en budget i 
balans. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Av årsbokslutet per december framgår att kommunstyrelsens verksamheter, inklusive 
nämnd, redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,5 mkr. Den politiska verksamheten 
redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter 
redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,4 mkr. Då Räddningstjänsten lämnat en 
stor negativ prognos under första halvåret 2021 har kommunkansliets avdelningar 
under året haft en nollprognos och en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
Samtliga avdelningar har genomfört besparingar, exempelvis genom att dra in på 
externa utredningar. Besparingarna har till viss del skett på bekostnad av 
verksamhetsmål. Besparingarna har emellertid tillsammans med pandemin lett att 
kommunkansliets och kommungemensamma verksamheters positiva budgetavvikelser 
har kunnat täcka SBRF:s negativa budgetavvikelse.  
Personalavdelningen har en positiv budgetavvikelse om +1,1 mkr. Detta kopplas till 
personalvakanser under året och att kompetensförsörjningsmedel inte kunnat nyttjas 
på grund av pandemin. Kommunledningskontoret har en positiv budgetavvikelse om 
+0,8 mkr, vilket förklaras av en vakant tjänst under en del av året samt besparing på 
konsultkostnader för utvecklingsfrågor. Även ekonomiavdelningen har en 
budgetavvikelse om +0,6 mkr på grund av en vakant tjänst. Integrationsenheten har en 
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negativ budgetavvikelse om -0,9 mkr, då intäkter från Migrationsverket blivit lägre än 
budgeterat.  
Övriga avdelningar har mindre avvikelser, varav majoriteten är positiva.  

2.2.3 Intern kontroll 
Det finns en övergripande struktur för intern kontroll, som är formulerad i reglementet 
för intern kontroll, som beslutades av kommunfullmäktige 2005-02-10. Styrelsen 
uppger att de är aktiva i såväl arbetet med riskanalys som i framtagande av 
internkontrollplan. Eventuella avvikelser i uppföljningen av den interna kontrollen lyfts 
till, och hanteras av, kommunstyrelsen.  
 
Av styrelsens internkontrollplan tydliggörs att huvuddelen av den interna kontrollen sker 
löpande i verksamheten, och utgör inte en del av internkontrollplanen. Den interna 
kontrollen baseras på riskanalyser genomförda av medarbetare inom kommunkansliet. 
Risker identifieras även utifrån resultatet av den uppföljning som gjorts inom ramen för 
föregående års internkontrollplan. I internkontrollplanen för 2021 finns ett flertal risker 
som kvarstår från 2020 års internkontrollplan. Vissa justeringar har dock gjorts. I 
interkontrollplanen för 2021 framgår följande prioriterade risker: 

- Ekonomi (fakturahantering) 
- Upphandling (avtalstrohet) 
- Personal (löneprocessen) 
- Identifiering av kritiska processer inom verksamhetssystem (reservrutiner) 
- Arrenden (fakturering av arrendeavgifter) 
- Motioner (hantering av motioner) 
- Inkomna uppdrag (ärendehantering, mängd av ärenden) 
- Säkerhet och beredskap (långsiktighet i krisledningsarbetet) 
- Kundcenter (återkoppling på frågor/synpunkter) 
- Tillgänglighet på offentliga webbplatser (säkerställande av tillgänglighet 

Uppföljning av internkontrollen har gjorts till kommunstyrelsen i på sammanträdet i 
januari 2022. Av styrelsens uppföljning framgår att förvaltningen bedömer att de flesta 
kontrollmoment har uppnått ett tillfredsställande resultat. Andelen sent betalda 
leverantörsfakturor ökade dock något under 2021 jämfört med samma period 
föregående år (3%). Kontrollpunkten avseende avtalstrohet föranledde en utredning av 
utbetalningar som sammanlagt uppgår till 100 tkr eller mer per respektive leverantör 
under perioden jan-okt 2021. Resultatet av utredningen visar på att upphandlat 
ramavtal eller kontrakt fanns i de flesta fallen.    

2.2.4 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen förhåller sig till samtliga av fullmäktiges 
inriktningsmål och har i tillräcklig utsträckning tolkat och brutit ned inriktningsmålen till 
den prioriterade mål så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten. Uppföljning 
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sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även information ges avseende det 
arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern ekonomistyrning. 
Styrelsen har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett överskott vid årets 
slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs 
bedömningen med begränsad säkerhet.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll. Av 
kommunens reglemente för intern kontroll framgår att varje nämnd årligen ska 
genomföra riskanalyser och fastställa en plan för den interna kontrollen, vilket styrelsen 
har gjort under året. Vi noterar dock att reglementet för internkontroll inte har reviderats 
sedan 2005 och bör därmed ses över för att säkerställa dess aktualitet. Detta har 
kommunstyrelsen också identifierat, och uppger att detta ligger i plan för 2022.  

2.3 Samhällsbyggnadsnämnden 

2.3.1 Verksamhetsstyrning 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende 
målstyrning. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin detaljbudget beaktat de av 
kommunfullmäktige beslutade mål som har delats till nämnden alt. till alla styrelser och 
nämnder. Förslag till detaljbudget förbereds först i ledningsgruppen, och ett förslag 
lämnas därefter till nämnd. Nämnden jobbar sedan vidare med målen där de gör 
justeringar de önskar i erhållet förslag. Presidiet upplever att de har god insyn och 
styrning i framtagandet av detaljbudgeten.  

2.3.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker vid delårs- och årsbokslut. 
Eventuella större målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till 
nämnden. Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att 
underlagen håller en tillräcklig kvalitet. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut per augusti 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms alla utom ett av 
de prioriterade målen vara delvis uppfyllda. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är ” 
Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas 
miljöskola”. Samtliga mål, utom ett, bedöms kunna nås per helår. Ett mål, ”En ny 
översiktsplan ska tas fram”, bedöms delvis kunna uppnås. För samtliga prioriterade 
mål finns beskrivningar som tydliggör vad som har genomförts under året kopplat till 
målet. 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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De flesta mål är delvis uppfyllda, ett antal mål är helt uppfyllda och målet om att Tjörns 
elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige är inte 
uppfyllt. De flesta mål redovisar en positiv trend, med undantag för det icke-uppfyllda 
målet om elevers kunskapsresultat samt målet om att skapa möjligheter för ett gott liv. 
Dessa två mål redovisar en neutral trend.  

Ekonomistyrning  
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.  
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Avvikelser uppges endast accepteras om de är 
välmotiverade. 

2.3.1.2 Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut per augusti 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på + 6,6 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom Stab, som redovisar ett resultat på + 1,7 mkr, vilket 
förklaras av att flera av stabsverksamhetens projekt inte gått att genomföra med 
anledning av Covid-19. Planavdelningen redovisar ett överskott på + 3,5 mkr, vilket 
förklaras av att ett par detaljplaner kunnat faktureras och att personalkostnaderna varit 
lägre än budgeterat. Trafikenheten redovisar även den ett överskott på 1,8 mkr, vilket 
till stor del förklaras av färdtjänst, där det är färre resor på grund av Covid-19. Även VA 
redovisar ett överskott på + 1 mkr, vilket bland annat förklaras av ökade intäkter under 
sommarperioden.  
Prognosen för helår är att samhällsbyggnadsnämnden kommer att redovisa ett 
överskott på + 8,9 mkr. En stor del av detta förklaras av att den nya VA-taxan som 
förväntas ge ett överskott på +3,9 mkr samt merförsäljning av dricksvatten som 
beräknas ge ett överskott på + 3 mkr. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat om +8,8 mkr för helåret. Stab 
genererar en positiv budgetavvikelse om +0,9 mkr. Avvikelsen för Stab beror 
huvudsakligen på pandemin, då utbildningar, projekt och andra gemensamma 
aktiviteter inte har kunnat genomföras under 2021.  
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VA-verksamheten står för större avvikelse, +4,5 mkr. Detta resultat beror 
huvudsakligen på taxehöjningen som genomfördes i början av 2021.  
Även avfallsverksamheten redovisar en större avvikelse om +4,3 mkr, vilket 
huvudsakligen beror på en större ökning av intäkter genom försäljning av material, 
slam och rörliga renhållningsavgifter än väntat.  
Trafikenheten redovisar ett resultat om +1,7 mkr. Detta relateras huvudsakligen till 
lägre kostnader än väntat 
Övriga mindre avvikelser är i huvudsak positiva.  

2.3.2 Intern kontroll 
I nämndens internkontrollplan framgår ansvar, uppföljningsarbete och riskanalys för 
verksamheten. Uppföljningsarbetet sker årligen, enligt internkontrollplanen. 
Förvaltningen inventerar och identifierar risker som sedan gås igenom dem 
tillsammans med nämnden. Uppföljning av internkontrollplanen sker till nämnden i 
oktober.  
Presidiet uppger att arbetet med riskanalysen kan förbättras. Nämnden har inte varit 
delaktig vid framtagandet av analysen och önskar en högre grad av transparens i 
processen för att kunna följa arbetet mer löpande under året.    
I 2021 års internkontrollplan framgår följande risker:  

 Förutsättningar för att genomföra dialog hindras av Covid 19. 

 Låg kännedom om gamla policys och riktlinjer. 

 Åtgärder enligt handlingsplan arbetsmiljö (uppföljning av handlingsplan 
arbetsmiljö 2017–2020).  

 Information som får invånaren att göra rätt från början är inte tillräcklig. 
Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
oktober 2021. Av nämndens uppföljning framgår att det fortsatt är en utmaning att 
genomföra dialoger på grund av covid-19 och att en stor del av verksamheternas 
möten hållits digitalt. Uppföljningen visar också att en sammanställning av alla policys 
och riktlinjer som berör nämndens verksamheter har gjorts under perioden. De 
utmaningar som har tydliggjorts vid uppföljning av medarbetarenkät 2017 samt 
medarbetarenkät genomförd 2021 uppges hanteras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Gällande information som får invånare att göra rätt från början har 
en fortlöpande översyn av såväl webbplats som länkade dokument skett under 
perioden..  

2.3.3 Bedömning 
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen.  
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Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll. Nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern kontroll samt 
att arbetet med intern kontroll har följts upp under året. Vi noterar dock att nämnden 
inte är delaktiga i framtagandet av riskanalysen, vilket bör utvecklas då den utgör ett 
viktigt verktyg för att nämnden ska kunna säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

2.4 Barn- och utbildningsnämnden 

2.4.1 Verksamhetsstyrning 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende 
målstyrning. Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige 
beslutade mål som har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. 
Förvaltningen har tillsammans med nämnden brutit ner inriktningsmålen till prioriterade 
mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021.  

2.4.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av målen sker i samband med delårs- och årsbokslut. Av delårsrapporten 
per augusti 2021 framgår det att nämnden systematiskt arbetar med de av fullmäktige 
satta målen. Vid eventuella avvikelser har nämnden vidtagit åtgärder för att kunna nå 
målen. Nämnden uppger även att de har täta dialoger med förvaltningen. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut  

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms ett mål vara helt 
uppfyllt, sju mål i hög grad vara uppfyllda, nio mål vara delvis uppfyllda och ett ej 
uppfyllts. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är ”Minska barngruppernas storlek i 
förskolan”. För helåret bedöms åtta av målen kunna uppfyllas helt, nio av målen 
bedöms bli delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte kunna uppfyllas (samma som vid 
delåret). Vi noterar att två av målen som vid delåret bedöms vara i hög grad uppfyllda 
samt ett av målen som bedöms vara helt uppfyllt endast bedöms kunna uppfyllas delvis 
för helåret.  
Måluppfyllelse – årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  

131



 

 14 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

 

132



 

 15 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

 
De flesta mål är uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. De mål 
som inte är uppfyllda är att skolnärvaron ska öka och att öka andelen legitimerade 
förskollärare i förskolan. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka likvärdigheten och att 
skapa mer attraktiva förskolor. I december 2021 var andelen förskollärare i 
kommunens förskolor drygt 41 %, viket innebar en minskning med 4 % i jämförelse 
med samma tid 2020. I två av förskolorna var dock andelen förskollärare 57 % 
respektive 49 %.  
Rörande närvaromålet så har Närvaroteamet skapat strukturer för samverkan och 
frånvarorapportering. Pandemin anges också som en betydande anledning till att den 
totala skolnärvaron minskat under de senaste två åren.  

2.4.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Utöver 
delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill erhåller nämnden en muntlig ekonomisk 
uppföljning vid samtliga nämndsammanträden. Beslut om åtgärder vid eventuella 
avvikelser uppges tas vid behov. Nämndens presidium uppger dock att de har vissa 
svårigheter med styrning och uppskattning av kostnader kopplade till externa avtal 
(exempelvis avseende gymnasiesärskola och introduktionsprogram för nyanlända) som 
upplevs svårstyrda och dyra.   

2.4.2.1 Uppföljning  
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat på + 13,7 mkr för perioden. De 
största avvikelserna återfinns inom de centrala verksamheterna, som redovisar ett 
överskott på + 5,2 mkr, vilket förklaras av att verksamhets- och personalkostnader är 
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lägre än budgeterat samt att intäkter i form av barnomsorgsavgifter samt försäljning av 
utbildningsplatser är högre än budgeterat. Gymnasieskolan och särskolan redovisar 
också ett överskott om 4,9 mkr, vilket till största del förklaras av köpta platser inom 
gymnasieskolan är lägre än budgeterat. 
Prognosen för helår är att barn- och utbildningsnämnden kommer att redovisa ett 
överskott på + 2,5 mkr, vilket till stor del är hänförligt till överskott inom de centrala 
verksamheterna. Grundskolan prognostiserar ett underskott på -2 mkr, på grund av 
högre personalkostnader. Förskolan i sin tur prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr, 
vilket förklaras av lägre personalkostnader.  
Ekonomisk uppföljning - årsbokslut  

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om +16,9 mkr för perioden. De centrala 
verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse om +7,4 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen förklaras av att övriga verksamhetskostnader och personalkostnader 
varit lägre än budgeterat. Högre intäkter, bland annat avseende barnomsorgsavgifter 
samt försäljning av utbildningsplatser, bidrog också till avvikelsen. 
Grundskoleverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse om -1,7 mkr. 
Anledningen till detta är något högre personalkostnader än väntat. Förskolan redovisar 
en positiv budgetavvikelse om +3,6 mkr. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen 
genom lägre personalkostnader. Gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt särskolan 
har sammantaget en avvikelse om +7,6 mkr. Detta beror till största del på att köpta 
platser på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan är lägre än budgeterat.  

2.4.3 Intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för internkontroll. 
Internkontrollplanen har sin grund i en riskanalys, där en inventering av risker gjorts av 
nämnden och förvaltningen. Riskerna bedöms och prioriteras av nämnden och 
förvaltningen i olika steg och utifrån de mest prioriterade riskerna föreslår förvaltningen 
relevanta kontrollpunkter för beslut av nämnden.  
Uppföljning av internkontrollplanen sker vid ett antal tillfällen under året, i enlighet med 
vad som anges för respektive kontrollmoment.  
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Det saknas likvärdiga processer för ansökan och beslut avseende 
specialtransporter i förvaltningens verksamheter 

 Det finns kvarvarande problem vid uppföljning av närvarande och frånvarande 
elever i närvarosystemet   

 Omorganisation av PLUT (Planerings- och utvecklingsavdelningen) – Det 
saknas tillräcklig kunskap i backup-funktionerna på avdelningen. 

 Det saknas kunskap och rutiner gällande dokumenthantering och arkivering i 
förvaltningens verksamheter 

 Det saknas rutiner och likvärdighet vid ansökan och överklagan av utökad 
vistelsetid i förskolan 
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Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
januari 2022. Av nämndens uppföljning framgår att det för en av kontrollpunkterna finns 
fortsatta utmaningar. Det bedöms fortsatt finnas problem vid uppföljning av närvarande 
och frånvarande elever i närvarosystemet. Detta förklaras bland annat av tekniska 
problem som identifierats i samband med rapportering.  Dock så har de flesta av 
närvarosystemets tekniska fel åtgärdats under 2021.  

2.4.4 Bedömning 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll i huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en 
riskanalys, samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  

2.5 Socialnämnden 

2.5.1 Verksamhetsstyrning 
Socialnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende målstyrning. 
Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som 
har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. Inriktningsmålen har brutits 
ned till prioriterade mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021.  
Varje år formulerar socialförvaltningen en förvaltningsplan som beskriver 
verksamheternas förutsättningar så som lagar, strategier, mål, planer, policys etc. 
Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument där förvaltningen beskriver viktiga 
strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. 

2.5.1.1 Uppföljning  
Nämnden följer upp målen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, vilket presidiet 
bedömer är tillräckligt. Presidiet uppger att beslut om åtgärder tas så snart eventuella 
avvikelser noteras. Förvaltningen tar då fram förslag, en handlingsplan, som 
samverkas med fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om åtgärderna. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms ett mål vara helt 
uppfyllt, tre mål bedöms i hög grad vara uppfyllda, tretton mål bedöms vara delvis 
uppfyllda och ett bedöms inte vara uppfyllt (”Målvärde för kringtid inom öppenvården”). 
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För helåret bedöms 17 av målen kunna uppnås helt och två av målen bedöms kunna 
uppnås delvis. 
 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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Majoriteten av målen är antingen delvis, eller helt uppfyllda. Det delade målet om ökad 
skolnärvaro är inte uppfyllt och inte heller målet om personalkontinuitet i hemtjänsten. 
Arbete pågår med kontinuiteten i hemtjänstgrupperna. Medarbetare önskat högre 
sysselsättningsgrad genom Heltidsresan, vilket genomförts och medfört en minskning 
av antalet timvikarier. Poolanställningar har tillkommit som ett led i att öka 
kontinuiteten. Arbetet med att utveckla hemtjänsten med mindre arbetsgrupper har 
påbörjats under hösten 2021 och ska fortsätta under 2022. Pandemin har varit en 
bidragande faktor till att målet inte nåtts.  

2.5.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Utöver 

137



 

 20 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill får nämnden information om det 
ekonomiska läget vid varje nämndsammanträde. Beslut om åtgärder vid eventuella 
avvikelser uppges tas vid behov. 

2.5.2.1 Uppföljning  
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 
Socialnämnden redovisar för ett resultat på +17,3 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom funktionshinder (FUN), som redovisar ett överskott på +3,2 
mkr, vilket förklaras av daglig verksamhet och personlig assistans som har färre 
individärenden samt avslut av köpt placering. Även äldreomsorgen inklusive bistånd 
(ÄO) redovisar ett överskott på +6,3 mkr, vilket till stor del förklaras av ej förbrukade 
timmar inom hemtjänsten samt att samtliga platser inte varit belagda på Norrgården. 
Förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på +11,4 mkr, vilket till stor del förklaras 
av att budgeterade kostnader för volymökningar inom avdelningarna inte har behövts 
tas i anspråk. 
Prognosen för helår är att socialnämnden kommer att redovisa ett överskott på + 17 
mkr, vilket till stor del förklaras av överskott inom förvaltningsgemensamt och inom 
äldreomsorgen.  
Ekonomisk uppföljning - årsbokslut 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,9 mkr. De största 
avvikelserna återfinns inom Äldreomsorgen inklusive Bistånd (ÄO), +5,6 mkr, 
Funktionshinder (FUN), +2,0 mkr, samt Förvaltningsgemensamt, +10,7 mkr. Avvikelsen 
om +10,7 mkr beror på bland annat avsatta medel för volymökningar inom Vård- och 
omsorgsavdelningen (VOA) och IFA samt medel för utvecklingsområden och 
framskjutna investeringskostnader som inte har tagits i anspråk. 
IFA (individ- och familjeavdelningen) redovisar en budget i balans utifrån att omföringar 
på 8,0 mkr gjorts till IFA från centrala medel. Funktionshinder totalt redovisar en 
budgetavvikelse om +2,0 mkr vilket förklaras av förändringar i beslut inom personlig 
assistans och köpta platser LSS. Äldreomsorgen totalt redovisar för året en 
budgetavvikelse om +5,6 mkr vilket främst förklaras av att hemtjänsten gått bättre än 
förväntat samt att sju av tolv platser inom Säbo varit belagda på Norrgården. 
Kommunal hälso- och sjukvård totalt redovisar för året en budgetavvikelse om -0,3 mkr 
på grund av svårigheter att rekrytera vikarier vid sjukfrånvaro för covid-19. 
I resultatet ingår ersättning 3,0 mkr rörande covid-19 med fördelningen 2,3 mkr för 
sjukersättning och 0,7 mkr för merkostnadsersättning. Förvaltningen har rekvirerat 18,2 
mkr i statsbidrag (varav Vård och omsorgsavdelningen 17,0 mkr och Individ och 
familjeavdelningen 1,2 mkr) som inte ersatt driftskostnader men indirekt bidragit till 
resultatet då många utvecklingsområden hanterats med dessa medel. Totalt har 
förvaltningen nyttjat 14,1 mkr av de 18,2 mkr. Bidragen har inte kunnat nyttjas fullt ut 
på grund av tidsbrist.  
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2.5.3 Intern kontroll 
Socialnämnden tar fram en internkontrollplan varje år i november för kommande år. 
Internkontrollplanen grundar sig i en riskanalys, där förslag upprättas av förvaltningen 
för diskussion i nämnden. Kontroller görs löpande under året och uppföljning av intern 
kontroll rapporteras till nämnden i samband med årsbokslut. 
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Kontroll av extern åtkomst till Magna Cura. 

 Uppföljning av följsamhet till rutin för sjukfrånvaro. 

 Uppföljning av följsamhet till rutin för körjournal Tjörns kommuns fordon för 
Socialförvaltningen. 

 Uppföljning av följsamhet till riktlinjen till inköp- och upphandlingspolicyn i Tjörns 
kommun. 

 Uppföljning att syfte och deltagarlista alltid ska skrivas in i 
fakturahanteringssystemet eller bifogas i detsamma för representation, 
konferenser för Socialförvaltningen. 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
februari 2022. Av nämndens uppföljning framgår att nämnden arbetat med de 
fastställda kontrollpunkterna. Enligt de uppföljande undersökningarna redovisar 
nämnden i huvudsak tillfredsställande resultat. Avseende inköp och upphandling har 
förvaltningen inte alltid följt rutinen, bland annat på grund av redan ingångna avtal med 
leverantörer som inte är upphandlade. I något fall har inte förvaltningen varit 
uppmärksam på att ramavtal löpt ut. Avseende fakturahantering noteras att utbildning 
för förvaltningens medarbetare i ekonomisystemen är nödvändigt och ska genomföras 
under 2022.  

2.5.4 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig intern ekonomistyrning. 
Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett överskott vid årets 
slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs 
bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att socialnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll i 
huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en riskanalys, samt 
att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  

139



 

 22 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

2.6 Kultur- och fritidsnämnden 

2.6.1 Verksamhetsstyrning 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende. 
Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som 
har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. Inriktningsmålen har brutits 
ned till prioriterade mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021. 
Indikatorerna skiljer sig inte från tidigare år och kan därför följas upp över tid. 

2.6.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker vid delårs- och årsbokslut. 
Eventuella större målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till 
nämnden. Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att 
underlagen håller en tillräcklig kvalitet. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms 22 av målen vara 
uppfyllda i hög grad, 2 mål bedöms vara delvis uppfyllda och 2 mål bedöms inte vara 
uppfyllda (”Föreningar ska certifieras som säkra och trygga” samt ”Nyttjandegraden i 
kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka”). De två målen som inte är uppfyllda 
vid delårsbokslutet bedöms inte heller kunna uppnås per helår. Övriga mål bedöms 
dock kunna uppfyllas helt. 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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Majoriteten av målen är helt uppfyllda. Det delade målet avseende ökad skolnärvaro är 
inte uppfyllt och inte heller målet om att föreningar ska certifieras som säkra och 
trygga. Detta beror på att Certifieringen flyttades efter beslut i kultur- och 
fritidsnämnden till 2024 på grund av pandemin.  

2.6.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Ekonomiska 
rapporter erhålls och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. 
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill får nämnden information om det 
ekonomiska läget vid varje nämndsammanträde. Vid eventuella avvikelser beslutar 
nämnden om målen behöver justeras för att rymmas inom den ram resurser som finns 
till förfogande.  

2.6.2.1 Uppföljning  
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden påverkats betydligt av 
Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på att stötta föreningslivet och anläggningar. 
Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av arrangemang 
och kurser, dock i förminskat och anpassat format. 
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på +1,2 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom förvaltningsövergripande samt barn och unga som en följd 
av vakanser. En fortsatt effekt syns av inställda kulturaktiviteter och arrangemang på 
grund av pandemin och restriktioner. Fritid redovisar ett underskott på -1 mkr, vilket 
förklaras av att det utbetalats ett startbidrag från föreningsstödet som inte var 
budgeterat 2021 (startbidraget fanns budgeterat år 2019 då nämnden beslutade om 
det).  
Prognosen för helåret är att kultur- och fritidsnämnden kommer att redovisa en 
ekonomi i balans (nollresultat), där variationer finns i de olika verksamheterna. 
Förvaltningsövergripande samt barn och unga beräknas redovisa ett fortsatt överskott. 
Sundsby och föreningsstöd beräknas dock redovisa ett underskott. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,8 mkr. De 
positiva avvikelserna finns inom förvaltningsövergripande och inom barn och unga, på 
grund av vakanser. Inställda kulturaktiviteter och arrangemang, på grund av pandemin, 
bidrog också till avvikelsen. Negativa budgetavvikelser finns under fritid. Den största är 
ett utbetalt startbidrag på 1,0 mkr från föreningsstödet där det 2021 saknas budget. Ett 
beslut togs också i december på att betala ut ytterligare föreningsbidrag om 0,8 mkr. 
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2.6.3 Intern kontroll 
Nämnden har beslutat om en internkontrollplan som grundar sig i en årlig riskanalys 
som innehåller delar som är särskilt kritiska kopplat till genomförandet av nämndens 
uppdrag. Detta görs i samband med budgetarbetet. Förvaltningschefen lägger förslag 
till nämnden som sedan beslutar om vilka kontroller som ska gälla. Uppföljning av 
internkontrollplanen rapporteras till nämnden i samband med årsbokslut.  
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Risk att inte följa fastställda mål. 

 Risk att besluten om bidrag inte är korrekta. 

 Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument. 

 Risk för fel vid inköp och fakturahantering. 

 Risk för att personalen hotas eller trakasseras. 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
mars 2022. Av nämndens uppföljning framgår att de stickprovskontroller som gjorts 
avseende bidragshantering, ärendehantering och inköp- och fakturahantering inte visat 
några allvarliga avvikelser. Inga rapporter om hot eller trakasserier mot personal har 
inkommit. Avvikelser har identifierats avseende följsamhet mot fastställda mål, vilket 
uppges kunna härledas till restriktioner i samband med Covid-19-pandemin.  

2.6.4 Bedömning 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott/ vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll i huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en 
riskanalys, samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard   William Andreasson 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen1 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: 

— Kommunens resultat för perioden uppgår till 69,4 mkr (41 mkr), vilket är 28,4 
mkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 23 mkr medan verksamhetens 
nettokostnader exkl. avskrivning minskat med 2,5 mkr.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 59 mkr, vilket är 53,7 mkr högre än 
budget. Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar beräknas uppgå till        
-921,26 mkr, vilket är 33 mkr lägre än budget. Skatteintäkter och generella 
statsbidrag beräknas överstiga budget med 18 mkr och uppgå till 1 019 mkr. 
Prognosen är upprättad med viss osäkerhet då rådande situation med avseende på 
Covid-19 är svår att bedöma. 

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 58,5 mkr för 2021.   
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 fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har 
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner 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.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

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

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 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 huvudsak 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 
4 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.  
Vi uttalar oss inte om förutsägelser av framtida utveckling. 
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

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

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstepersoner  

 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 kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven i RKR R17. 

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

3.2.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt två finansiella mål: 
Soliditet: soliditeten för kommunen ska uppgå till minst 25 %. 
Per balansdagen uppgår soliditeten till 39,1 %. Enligt prognosen för helåret förväntas 
målet uppnås. 
Årets resultat: resultatet för kommunen ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag.  
Per delåret utgör resultatet 10,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt 
prognosen för helåret förväntas målet uppnås. 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har 
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vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

3.2.2 Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen består av 14 stycken inriktningsmål som beslutas i 
kommunfullmäktige för en fyraårsperiod, samt 88 stycken prioriterade mål som 
vanligtvis beslutas av nämnderna i deras detaljbudgetar (87/88).  
Per delåret bedöms 35 % av de prioriterade målen vara ”i hög grad uppfyllda” eller ”helt 
uppfyllda” medan 57 % bedöms vara ”delvis uppfyllda”. För att uppnå måluppfyllelse 
ska minst 75 % av de prioriterade målen vara helt eller delvis uppfyllda, vilket förväntas 
uppnås för helåret.   

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Gällande prognosen för år 2021 
har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara 
väsentligen felaktig. 

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 58,5 mkr.  
Det finns inget negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av resultaträkning  

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 69,4 mkr, vilket är 28,4 mkr högre än 
samma period förra året. Det beror främst på att kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag ökat med 23 mkr medan verksamhetens nettokostnader exkl. 
avskrivning enbart minskat med 2,5 mkr. 
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Kommunens årsprognos uppgår till 59 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt 
sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att 
kostnaderna inte kommer linjärt över året.  
Nämnderna uppvisar en positiv avvikelse om 46,9 mkr från budget per delåret. Största 
delen av denna avvikelse utgörs av barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. Gemensamt uppgår denna budgetavvikelse till 31,1 mkr. Avvikelsen 
kan förklaras av flera faktorer men bland de med mest inverkan är de lägre 
personalkostnaderna.  
Covid-19 har i likhet med 2020 påverkat verksamheterna under 2021. Att nämnderna 
inte kunnat genomföra all den planerade verksamheten har inneburit både lägre 
volymer och lägre personalkostnader. 
 
För helåret 2021 har kommunen budgeterat för investeringar om 118,5 mkr, av denna 
budget uppgår investeringarna per delåret till 37,1 mkr. Investeringsprojekten har 
förskjutits framåt i tiden.  

3.5 Balansräkning  

3.5.1 Pensioner 

Kommunen redovisar enligt uppgift sina pensionsåtaganden enligt den lagstadgade 
blandmodellen och i balansräkningen har ett belopp om 116,4 mkr tagits upp som 
skuld. Uppgift om den del av pensionsskulden som ska redovisas som 
ansvarsförbindelse återfinns i löpande text.  

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

 Tjörns Förvaltnings AB, 100 % 

 Tjörns Hamnar AB, 100 % 

 Tjörns Bostad AB, 100 % 
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 Tjörns Måltids AB, 91 % 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer.  
 
 
 
Göteborg den 11 oktober 2021 
 
 
 
Johan Rasmusson    Josefine Kjellberg 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

KPMG AB      KPMG AB 
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1 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning 
för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

• Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen 
om kommunal bokförings- och redovisning och god redovisningssed i kommuner 
och regioner samt rekommendationer.  

• Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

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

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

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras genom fastställd normering av SKR och Skyrev. 
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revi-
sor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standar-
der för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi 
gjort om dessa krav varit uppfyllda. 
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i årsredovisningen. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
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I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter.  
Sidorna 1 - 41 har endast granskats utifrån om informationen är förenlig med de finansi-
ella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och 
att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi 
granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen omfattas inte 
av denna granskning. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.    
Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 
• Sammanställda räkenskaper 

 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag 
Översiktlig analys av övriga poster  

2 Resultat av granskningen 
2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämn-
dernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till 
kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.  

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR 
R15. 

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att årsredovisningen till 
stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt 
rekommendationerna från RKR. Undantag har gjorts för redovisningen av finansiell lea-
sing samt komponentredovisning beträffande äldre inventarier. 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande rekommendationer.  
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer.  

2.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 89,6 mnkr. Vid avstämning av balanskravet av-
går realisationsvinster om 0,5 mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 89,1 mnkr.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 40,8 mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt.  

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 
kap. 2 - 6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi.  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
I den av kommunfullmäktige fastställda budget för åren 2021 framgår att god ekonomisk 
hushållning uppnås genom kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhets-
mässiga mål. I årsredovisningen framgår att:  
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”God ekonomisk hushållning i Tjörns kommun anses uppfyllt när 75 procent av de prio-
riterade målen är helt eller delvis uppfyllda och de finansiella målen är helt uppfyllda.” 

Se vidare information på sidan 37 i kommunens årsredovisning. 
I vår översiktliga granskning av måluppfyllelsen avseende de finansiella mål och verk-
samhetsmål fullmäktige beslutat om, som har betydelse för god ekonomisk hushållning, 
har vi inte funnit något avvikande.  
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller 
har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. 

2.4.1 Finansiella mål 
De finansiella målen består av följande två: 

• Finansiella målet för soliditeten är 25 procent. 

Soliditeten uppgår till 40,9 procent, vilket innebär att målet har uppnåtts. 

• Finansiella målet för årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag är 0,5 procent.  

Årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 5,4 procent, vilket innebär att målet 
har uppnåtts. 

 
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv.  

2.4.2 Verksamhetsmål 
Kommunen har totalt 106 prioriterade mål varav 88 av dessa omfattar kommunens 
nämnder och övriga avser bolagen.  

• Verksamhetsmålet andelen helt eller delvis uppfyllda prioriterade mål i nämn-
derna ska uppgå till 75 procent. 

Måluppfyllelsen av nämndernas prioriterade mål uppgår till 94 procent. 
 
Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv.  
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2.5 Resultatet 
En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-
derna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Årets resultat uppgår till 89,6 mnkr vilket är 84,3 mnkr bättre än det budgeterade resul-
tatet på 5,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar understiger budge-
terade nettokostnader med 45,4 mnkr medan skatteintäkterna överstiger budget med 
28,2 mnkr och uppgår till 913,1 mnkr. Lägre nettokostnader innan avskrivningar samt 
högre skatteintäkter är de två främsta förklaringen till den totala avvikelsen från budget. 
Jämförs årets utfall med utfallet 2020 noteras att det även här är nettokostnaderna innan 
avskrivningar samt skatteintäkterna vilka utgör de största skillnaderna.  
Per 2020-12-31 uppgick nettokostnaderna innan avskrivningar till -890,8 mnkr medan de 
för 2021-12-31 uppgår till 908,8 mnkr. Ser man vidare till skatteintäkterna om 866,7 mnkr 
per 2020-12-31 har denna post per i år ökat till 913,1 mnkr. Utöver de högre skatteintäk-
terna har kommunen även erhållit riktade bidrag om 10,1 mnkr i form av ”skolmiljarden” 
och ”säkerställa god vård och omsorg av äldre personer”. 
Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst barn- och utbildnings-
nämnden där det finns en budgetavvikelse på 16,9 mnkr (denna uppgick föregående år 
till 16,8 mnkr), socialnämnden som har en budgetavvikelse om 17,8 mnkr (8,8 mnkr) 
samt samhällsbyggnadsnämnden som avviker från budget med 8,7 mnkr (1,7 mnkr). 
För barn- och utbildningsnämnden beror överskottet i huvudsak på lägre verksamhets-
kostnader i form av bland annat minskade kostnader för personal samt till viss del erhål-
len ersättning rörande covid-19 som uppgår till 3,9 mnkr i form av ersättning för sjuklö-
nekostnader och förstärkning av skolväsendet.   
För socialnämnden beror överskottet, i likhet med barn- och utbildningsnämnden, till viss 
del på att verksamheten även i år påverkats av covid-19 men även till viss del på ersätt-
ning i form av 3 mnkr rörande covid-19. Vidare har socialnämnden rekvirerat totalt 18,2 
mnkr i statsbidrag för vård och omsorgsavdelningen samt individ och familjeavdelningen. 
Av dessa 18,2 mnkr har 14,1 mnkr nyttjats.  
För samhällsbyggnadsnämnden är det främst den skattefinansierade verksamheten som 
redovisar en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr till följd av taxehöjningar samt ökad 
försäljning av dricksvatten.  
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

2.6.1 Handkassor 
Kommunen har inom några av sina verksamheter, så som skola och äldreomsorg, hand-
kassor. Dessa uppgår per 2021-12-31 till 1 500 kr (16 tkr). Vi noterade i samband med 
föregående års granskning att det för dessa handkassor saknas undertecknade inven-
teringsintyg. Då det framgent inte kommer att finnas handkassor i samma utsträckning 
som det tidigare gjort bedömer vi att behovet av undertecknade inventeringsintyg fram-
gent inte kommer att finnas kvar. 
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2.6.2 Materiella anläggningstillgångar 
I årsredovisningen under avsnittet Redovisningsprinciper framgår att kommunen tilläm-
par komponentavskrivning för nya projekt som aktiveras. Således har inte samtliga äldre 
anläggningstillgångar komponentindelats men då dessa skrivs av kommer kommunen 
med tiden att ha komponentavskrivningar på samtliga av sina aktiverade projekt.  
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg för äldre anläggningstill-
gångar, i huvudsak efterlever RKR:s rekommendationer. 

2.6.3 Avsättningar 
Tjörns kommun har totalt övriga avsättningar om 11,5 mnkr. 10,7 mnkr av dessa avser 
återställande av deponi på Tjörns återvinningscentral.   
Beräkningen som finns i bokslutsdokumentationen är från 2017. Det noteras att kvarva-
rande belopp kommer att användas för kontrollprogram samt drift och underhåll av de-
ponin. Någon uppdatering av beräkningen för framtida utgifter utifrån aktuella förutsätt-
ningar finns inte upprättad.  
 
Beräkningar för deponier är komplexa och kan även kräva bistånd av aktuarie för att 
bedöma hur stor andelen av deponin som är fylld. Vi rekommenderar fortsatt kommunen 
att uppdatera beräkningarna för redovisningen av deponin.  

2.6.4 Finansiell leasing 
Tjörns kommun har redovisat samtliga leasingkontrakt som operationell leasing.  
Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vil-
ket innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över 
återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla (delar av sina) leasingkostnader som 
operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och 
god redovisningssed. Det lämnas i årsredovisningen en upplysning kring att leasingen 
av bilar hanteras som operationell då kontrakten inte överstiger 3 år.  
Vi rekommenderar kommunen att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om 
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper. 

2.7 Kassaflödesanalys 
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och 
utbetalningar under året. Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och in-
vesteringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekom-
mendation. 
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2.8 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten.  
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller 
kraven i enlighet med lagstiftningen. 

2.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet.  
Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året av-
slutade investeringar ska kunna stämmas av samt att investeringsredovisningen även 
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 
Tjörn kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 118,5 mnkr och årets ut-
fall uppgår till 55,0 mnkr. Det är en avvikelse på 63,5 mnkr. Att kommunen under året 
inte nått upp till den budgeterade nivån med sina investeringar är hänförligt till både för-
seningar i leverans av komponenter men även andra förseningar i själva genomförandet. 
Projektens genomförande fortsätter under 2022. 
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekono-
miska redovisningen.  
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen 
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.  

2.10 Sammanställd redovisning 
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-
manställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, 
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.  
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kom-
munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur:  

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

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

2.11 Sammanfattning och slutsatser 
Tjörns kommun uppnår båda de finansiella målen vilka fullmäktige fastställda för räken-
skapsåret 2021. Av de fastställda verksamhetsmålen bedömer kommunstyrelsen att 
måluppfyllelsen uppgår till 94 procent.   
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet eller årsredovisningen, 
utöver de noteringar som framgår av rapporten. 
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1 Inledning/bakgrund 
Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska lekmannarevisorn årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom bolagets verksamhetsområde, i den omfattning som 
följer av god revisionssed.  
Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Lekmannarevisorns 
uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig (10 kap. 3 § aktiebolagslagen). Granskningen av verksamheten omfattar en 
grundläggande del, som är en översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning 
ur ett internkontrollperspektiv 
KPMG har fått i uppdrag av lekmannarevisorn i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att 
genomföra en grundläggande granskning avseende bolagets verksamhet.  

1.1 Syfte  
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning 
och styrning samt interna kontroll, med fokus på dess samordnande uppdrag.  

1.2 Avgränsning 
Granskningen avser den verksamhet som bedrevs under 2021.  
Inom ramen för årets granskning har dialog genomförts med bolagets presidium och 
VD, men utgångspunkt i de uppgifter som åligger bolaget enligt gällande ägardirektiv. 
Enligt ägardirektivet för bolaget är syftet med verksamheten att bolaget som 
moderbolag samordna, utveckla och aktivt driva bolag vars tjänster och/eller 
avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. Bolaget har 
att som moderbolag i en koncern i uppdrag att tillse att koncernens resurser utnyttjas 
på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. 

1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  
— Kommunallagen  
— Aktiebolagslagen 
— Ägardirektiv 
— Bolagsordning 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

1.4 Metod 
Den grundläggande granskningen är bred och omfattar flera delar. 

167



 

 3 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 
 Lekmannarevisorns redogörelse 2021 
 
 2021-03-28 

 
Protokollsgranskning  
Lekmannarevisorn följer bolaget löpande genom bland annat protokollsgranskning. 
Detta ligger till grund för att besvara revisionsfrågan avseende tydlighet i 
beslutsunderlag och protokoll. 
Dialog med styrelsen 
Dialog har genomförts med styrelsens presidium och VD avseende styrning och 
samordning av koncernens verksamhet  
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning och samordning 

Tjörns kommuns styrmodell gäller för hela kommunkoncernen, och även bolagen 
förutsätts arbeta utifrån denna. Kommunen arbetar sedan några år tillbaka i Hypergene 
(verksamhetssystem), och kring detta var moderbolaget tydliga i att detta även skulle 
användas av bolagen. Hur väl de förhåller sig till styrmodellen framgår av särskilda 
granskningsrapporter avseende den grundläggande granskningen i respektive bolag. 
Att de utgår från samma styrmodell och att de har gemensamma verksamhetssystem/ 
ledningssystem uppges utgöra grunden för samordningen av bolagen. 
Moderbolagets styrelse sammanträder fyra gånger per år, utöver bolagsstämman. På 
varje styrelsesammanträde deltar VD för respektive dotterbolag och delger 
moderbolaget verksamhetsrapporter och en ekonomisk rapport.  
Övriga frågor som uppges hanteras av moderbolaget är ärenden av mer principiell 
karaktär, ex. byte av inriktning i verksamheten, köp eller försäljningar över en viss 
summa etc. Under 2021 slutfördes den bolagsutredning som pågått, med resultatet att 
det inte kommer att ske några förändringar i bolagsstrukturen. Under 2022 kommer 
dock ägardirektiven ses över för att tydliggöra ägarperspektivet och vad ägaren vill 
med bolagen. 
Under 2022 kommer det även att ske ett arbete med att skapa ett nytt system/ny 
struktur för kommunstyrelsens uppsikt, vilket också förväntas tydliggöra vad som 
åligger kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och moderbolagets styrelse vad gäller 
uppsikten av bolagen. 

2.1.1 Samordning och utveckling 
Enligt ägardirektivet ska bolaget samordna, utveckla och aktivt driva bolag vars tjänster 
och/eller avkastning skapar långsiktigt värde för Tjörns medborgare och näringsliv. 
Samordning och uppsikt av dotterbolagen uppges i huvudsak ske i samband med de 
styrelsemöten som hålls under åren, där respektive bolags VD redogör för ekonomi 
och verksamhet. I detta sammanhang kan moderbolaget ställa frågor eller skicka med 
frågeställningar till bolagen som de önskar få belysta. Bolagets presidium lyfter att 
deras uppgift i huvudsak blir att lyfta frågor för diskussion och identifiera/initiera 
utvecklingsfrågor i bolagen, men de har inte mandat att fatta beslut kring detta.  
VD har löpande möten med VD i respektive dotterbolag, i huvudsak inför 
moderbolagets styrelsemöten. Under dessa möten behandlas samma frågor som 
därefter lyfts till styrelsen, men på en mer detaljerad nivå. VD lyfter att döttrarnas VD:ar 
inte har rapporteringsplikt till moderbolagets VD samt att VD i moderbolaget inte har 
mandat att ta beslut som rör döttrarnas verksamhet. 

2.1.2 Effektivt nyttjande av koncernens resurser 
Enligt ägardirektivet så har bolaget i uppdrag att tillse att koncernens resurser utnyttjas 
på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. 
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Detta uppges vara svårt att mäta och att det sätt som moderbolaget kan verka för detta 
är att följa döttrarnas ekonomiska rapportering samt att det beslutar om utdelning från 
döttrarna.  
Bolagets presidium lyfter att samordning har skett/sker i flertalet frågor som är av 
kommunövergripande karaktär, exempelvis kring lokalförsörjning och skolstruktur, den 
nu avslutade bolagsutredningen samt att bolagen anslutit sig till Soltak AB.  
Kommentarer och bedömning 

När verksamhet bedrivs på annat sätt än i förvaltningsform finns det risk att stordrifts- 
och samordningsmöjligheter inte tas tillvara i den utsträckning som skulle kunna ske 
och som ofta sker så länge verksamheten är organiserad inom primärkommunen. 
Av dialog med presidium och VD framkommer att det inte sker ett strukturerat och 
framåtsyftande arbete med samordning av koncernens resurser. Samordningen utgörs 
i huvudsak av att kommunens styrmodell är gällande för hela kommunkoncernen och 
att hela kommunkoncernen använder sig av samma verksamhetssystem. 
Moderbolagets styrelse får löpande information om dotterbolagens ekonomi och 
utveckling och har genom detta förutsättningar att fånga upp om det finns 
avvikelser/risk för avvikelser från ägardirektiv eller annat. Bolagen är också delaktiga i 
ett flertal kommunkoncernövergripande frågor. Det saknas dock en strategi och 
samordning som syftar till att identifiera områden där resurser kan nyttjas gemensamt 
för att uppnå samordningsvinster i koncernen.  
Utifrån vår dialog med presidiet och VD har vi också noterat att det inte sker några 
formaliserade dialoger mellan moderbolagets styrelse och döttrarnas styrelser, då det 
endast är VD i respektive dotterbolag som deltar på moderbolagets styrelsemöten.  
Utifrån bolagets syfte och ändamål, såsom det är angivet i ägardirektivet, bedömer vi 
att moderbolaget bör se över och utveckla dess samordnande uppdrag för att 
identifiera hur de ska arbeta för att på bästa sätt kunna tillse att koncernens resurser 
utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard   
Certifierad kommunal revisor   

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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1 Inledning/bakgrund 
Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god 
revisionssed. Detta omfattar även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.  
Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Lekmannarevisorernas 
uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig (10 kap. 3 § aktiebolagslagen). Granskningen av verksamheten omfattar en 
grundläggande del, som är en översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning 
ur ett internkontrollperspektiv 
KPMG har fått i uppdrag av lekmannarevisorn i Tjörns Bostads AB att genomföra en 
grundläggande granskning avseende bolagets verksamhet.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning 
och styrning samt interna kontroll.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten även i övrigt bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat? 

• Har styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 

• Är styrelsens beslutsunderlag och protokoll tydliga? 

1.2 Avgränsning 
Granskningen avser den verksamhet som bedrevs under 2021.  
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar 
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till träff med styrelsen samt de styr- och 
uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.  

1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  
— Kommunallagen  
— Aktiebolagslagen 
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— Ägardirektiv 
— Bolagsordning 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

1.4 Metod 
Den grundläggande granskningen är bred och omfattar flera delar. 
 
Protokollsgranskning  
Lekmannarevisorn följer bolaget löpande genom bland annat protokollsgranskning. 
Detta ligger till grund för att besvara revisionsfrågan avseende tydlighet i 
beslutsunderlag och protokoll. 
Dialog med styrelsen 
Dialog har genomförts med styrelsen avseende styrning och uppföljning av 
verksamheten.  
Genomgång av styr- och uppföljningsdokument 
För granskningen har vi begärt in gällande styr- och uppföljningsdokument. Syftet med 
dokumentstudien är att ge en översiktlig bild av hur styrningen ser ut inom området.  
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning 

2.1.1 Tjörns kommuns styrmodell 
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och 
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd 
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrningen utgör från Tjörns kommuns vision. Visionen bryts ned i strategiska områden 
som är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i 
budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod 
formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att 
nå visionen. Inriktningsmålen delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade 
målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta 
inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, 
utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och 
utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Här anges att det är önskvärt att målen så långt 
som möjligt formuleras på ett sätt som gör att resultat kan mätas över tid i 
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra 
resultatet med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator 
är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. 
Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. 

2.2 Verksamhetsstyrning  
Bolagets affärsplan beskriver översiktligt verksamhetens affärsidé, vision och 
långsiktiga mål. Affärsidén är tydligt anpassad efter kommunens styrmodell och svarar 
således mot fullmäktiges mål. Av bolagets budget framgår det att bolaget arbetar 
utifrån de av fullmäktige fastställda mål som tilldelats bolaget. För respektive mål har 
bolaget beskrivit vad det kommer att arbeta med under året kopplat till 
inriktningsmålen, och i viss utsträckning kopplat indikatorer till detta. Några tydliga 
prioriterade mål har dock inte fastställts utifrån inriktningsmålen. 
Av protokoll framgår att styrelsen regelbundet får information och är aktiva i frågor som 
rör de projekt som pågår/ska påbörjas samt övriga frågor som är aktuella i 
verksamheten. 
Av intervju med bolagets presidium framgår det att styrelsen ser utmaningar med att 
uppfylla samtliga mål som tilldelas bolaget. Målet om att bygga 20 nya lägenheter per 
år framhålls som särskilt utmanande.  

175



 

 5 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns Bostads AB 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-28 

2.2.1 Bedömning   
Vi bedömer att styrelsen i huvudsak haft en tillräcklig och aktiv styrning av bolagets 
verksamhet utifrån gällande ägardirektiv. Styrelsen får löpande information och är 
aktiva i styrningen av den löpande verksamheten. Vi bedömer dock att styrelsen kan 
utveckla sitt arbete utifrån fullmäktiges inriktningsmål genom att, i enlighet med Tjörns 
kommuns styrmodell, formulera prioriterade mål för verksamheten. 

2.3 Ekonomistyrning 
Bolaget har under 2021 arbetat med att utveckla den ekonomiska rapporteringen, då 
de ekonomiska rapporterna varit av översiktlig karaktär. Styrelsen erhåller en 
ekonomisk uppföljning vid varje styrelsemöte och ordförande känner sig trygg i den 
rapportering som styrelsen erhållit, men önskar en mer detaljerad redovisning för att 
kunna följa den ekonomiska utvecklingen på ett tydligare sätt och därigenom få en mer 
kostnadseffektiv verksamhet. 
Bolaget har för 2021 budgeterat för ett resultat om 5,5 mkr. I samband med 
delårsbokslutet 2021-08-31 redovisades ett resultat på ca 6,9 mkr för perioden. 
Resultatet för helåret (efter finansiella poster) blev 6,5 mkr.  

2.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen säkerställ en tillräcklig intern ekonomistyrning. Den 
grundläggande granskningen är dock av översiktlig karaktär, och bedömningen görs 
därför med begränsad säkerhet.  

2.4 Intern kontroll 
Bolaget har en fastställd rutin för intern kontroll. Arbetet inleds genom att verksamheten 
tar fram en bruttolista med de kontrollområden som bedöms ha betydelse för att 
verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås under året. Därefter gör 
verksamheten en riskanalys för de olika kontrollområdena och får fram ett riskvärde. 
På styrelsemötet i mars beslutar styrelsen om vilka kontrollområden som ska 
prioriteras under året och hur kontrollmomenten ska gå till. Uppföljning av 
kontrollområdena görs vid varje styrelsemöte och i december sker utvärdering av året. 
 
De kontrollområden som ingår i 2021 års internkontrollplan är: 

- Ledningssystem för chefer 
- Fastighetssystem 
- Underhållsplanering 
- Upphandling 
- Hyresavtal 
- Arbetsmiljö kopplat till Covid-19 (två kontrollmoment kopplad till detta 

riskområde) 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av den uppföljning som skett vid 
styrelsens sammanträden samt den utvärdering som gjorts för året. För fyra av 
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riskområdena visar uppföljningen att kontrollmoment är genomförda och att risken nu 
har reducerats. För två identifierade risker är arbetet pågående. 

2.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verksamhet 
och ekonomi. Styrelsen tar beslut och följer löpande arbetet utifrån 
internkontrollplanen, vilket bidrar till att den utgör ett styrverktyg i styrelsens 
internkontrollarbete.   

2.5 Övrigt 

2.5.1 Underhåll – Bleketskolan 
Lekmannarevisorn har under de senare åren följt de frågeställningar som rör såväl 
hyressättning av bolagets fastigheter/lokaler, som ansvarsfördelningen mellan bolaget 
och kommunen avseende underhåll, generellt och specifikt avseende Bleketskolan. 
Utredningar har gjorts av extern part, vilka lekmannarevisorn tagit del av. Några 
ytterligare granskningsinsatser inom området har inte genomförts mot bakgrund av att 
det redan genomförts utredningar i frågan och att detta är en pågående frågan mellan 
bolaget som hyresvärd och kommunen som hyresgäst, där delade meningar råder 
mellan parterna.  
I den utredning som gjordes av Front Advokater AB (daterad 30 oktober 2019) 
avseende hyressättning på affärsmässiga grunder så lämnades ett antal förslag på 
åtgärder. Bland annat rekommenderades att bolaget och kommunen omförhandlar 
hyresavtalen i syfte att göra dessa mer marknadsmässiga. Främst vad avser 
hyresnivån och villkoret för räntejusteringsberäkningen, vilket ansågs borde tas bort då 
räntejusteringsberäkningen genererar en hyresreducering som inte kan anses 
marknadsmässigt motiverad. Lekmannarevisorn har för avsikt att i dialog med bolaget 
under 2022 följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av genomförda 
utredningar. Utifrån detta kommer beslut tas om behov finns av ytterligare 
granskningsinsatser.  
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2.5.2 Utmaningar på lång och kort sikt 
Presidiet uppger att de utmaningar som bolaget har att hantera är:  

• Att ägardirektiv och bolagsordning ses över.   
• Tillgången på mark för byggnation.  

 
 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Liz Gard   
Certifierad kommunal revisor   
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1 Inledning/bakgrund 
Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god 
revisionssed. Detta omfattar även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.  
Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Lekmannarevisorernas 
uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig (10 kap. 3 § aktiebolagslagen). Granskningen av verksamheten omfattar en 
grundläggande del, som är en översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning 
ur ett internkontrollperspektiv 
KPMG har fått i uppdrag av lekmannarevisorn i Tjörns Hamnar AB att genomföra en 
grundläggande granskning avseende bolagets verksamhet.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning 
och styrning samt interna kontroll.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten även i övrigt bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat? 

• Har styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 

• Är styrelsens beslutsunderlag och protokoll tydliga? 

1.2 Avgränsning 
Granskningen avser den verksamhet som bedrevs under 2021.  
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar 
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till träff med styrelsen samt de styr- och 
uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.  

1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  
— Kommunallagen  
— Aktiebolagslagen 

181



 

 3 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tjörns Hamnar AB 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-03-28 

— Ägardirektiv 
— Bolagsordning 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

1.4 Metod 
Den grundläggande granskningen är bred och omfattar flera delar. 
 
Protokollsgranskning  
Lekmannarevisorn följer bolaget löpande genom bland annat protokollsgranskning. 
Detta ligger till grund för att besvara revisionsfrågan avseende tydlighet i 
beslutsunderlag och protokoll. 
Dialog med styrelsen 
Dialog har genomförts med styrelsen avseende styrning och uppföljning av 
verksamheten.  
Genomgång av styr- och uppföljningsdokument 
För granskningen har vi begärt in gällande styr- och uppföljningsdokument. Syftet med 
dokumentstudien är att ge en översiktlig bild av hur styrningen ser ut inom området.  
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning 

2.1.1 Tjörns kommuns styrmodell 
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och 
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd 
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrningen utgör från Tjörns kommuns vision. Visionen bryts ned i strategiska områden 
som är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i 
budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod 
formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att 
nå visionen. Inriktningsmålen delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade 
målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta 
inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, 
utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och 
utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Här anges att det är önskvärt att målen så långt 
som möjligt formuleras på ett sätt som gör att resultat kan mätas över tid i 
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra 
resultatet med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator 
är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. 
Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. 

2.2 Verksamhetsstyrning 
Bolagets affärsplan beskriver tar sin grund i ägardirektiv och i Tjörns kommuns vision. 
Affärsplanen beskriver verksamhetens affärsidé, vision och långsiktiga mål och 
strategier. Affärsplanen innehåller även verksamhetsplan för 2019, budget för 2020, 
internkontrollplan och risk- och åtgärdsanalys. 
Bolagets budget för 2021 beskriver föremålet och ändamålet för bolagets verksamhet, 
samt den vision, det uppdrag och mål som styrelsen fastställt för den egna 
verksamheten. I budgeten beaktas inte de mål som fullmäktige har fastställt och som 
delats till samtliga styrelser och nämnder (inga särskilt riktade inriktningsmål har delats 
till bolaget för 2021).  
Av dialog med styrelsens ordförande och VD uppges att bolagets strategiska arbete 
har påverkats av den bolagsutredning som pågått, där bolagets framtid varit oviss. 
Bolagsutredningen är nu avslutad och detta menar de gör det möjligt att arbeta mer 
strategiskt och ha ett mer långsiktigt fokus i arbetet.  
Av protokoll framgår att styrelsen regelbundet får viss information och till viss del är 
aktiva i frågor som rör de projekt som pågår/ska påbörjas samt övriga frågor som är 
aktuella i verksamheten. Måluppfyllelsen och målstyrningen är emellertid bristfällig.  
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2.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning av bolagets 
verksamhet utifrån gällande ägardirektiv. Styrelsen får löpande uppföljning om bolagets 
verksamhet och är aktiva i styrningen av den löpande verksamheten. Bolaget har dock 
inte har förhållit sig till fullmäktiges mål. Den ovisshet som bolaget verkat under, med 
avseende på bolagsutredningen, har påverkat bolagets möjligheter att arbeta 
strategiskt. Vi bedömer dock att det är av vikt att styrelsen tillser att strukturer skapas 
för att stärka styrningen av verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och direktiv. 

2.3 Ekonomistyrning 
Styrelsen får löpande information om det ekonomiska läget, där en ekonomisk 
uppföljning ges vid samtliga styrelsemöten. Bolagets budgeterade resultat för 2021 är 
4,0 mkr. Resultatet per 2021-09-30 uppgick till 3,7 mkr.  
Resultatet för helåret (efter finansiella poster) blev 6,6 mkr.  

2.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen säkerställ en tillräcklig intern ekonomistyrning. Den 
grundläggande granskningen är dock av översiktlig karaktär, och bedömningen görs 
därför med begränsad säkerhet.  

2.4 Intern kontroll 
Bolaget saknar en struktur för arbetet med intern kontroll. I bolagets affärsplan för 
2020-2023 finns en internkontrollplan och en risk- och åtgärdsanalys. 
Internkontrollplanen innehåller generella kontrollmoment såsom granskning av 
attestordning, granskning av fullmakter, granskning av styrdokument etc. Den förefaller 
inte vara ett resultat av en genomförd riskanalys av styrelsen och har under dialoger 
med presidiet och VD inte lyfts fram som ett verktyg som används i arbetet med den 
interna kontrollen. Inte heller risk- och åtgärdsanalysen har lyfts fram som ett verktyg i 
detta avseende. Det framkommer inte heller av protokoll att detta är ett levande 
dokument där uppföljning sker till styrelsen avseende arbetet och dess resultat. 
 
Vi noterar dock att styrelsen under 2021 uppdragit åt VD att presentera ett förslag på 
förnyad internkontrollplan på styrelsens sammanträde i oktober 2021. Detta har dock 
inte skett.  

2.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig struktur för arbetet med intern 
kontroll i bolaget. De underlag som fastställts genom affärsplanen förefaller inte vara 
levande i bolaget eller fungera som ett verktyg för styrelsen. Vi bedömer därmed att 
styrelsen bör vidta åtgärder för att stärka den interna kontrollen i bolaget, genom att 
årligen genomföra en riskanalys och utifrån det besluta om kontrollmoment för att 
hantera identifierade risker. Av vad som framgår av protokoll tar styrelsen till viss del 
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beslut och genomför aktiviteter av betydelse för den interna kontrollen men det saknas 
en struktur och en systematik i arbetet.  

2.5 Övriga frågeställningar 

2.5.1 Utmaningar på lång och kort sikt 
Presidiet uppger att de utmaningar som bolaget har att hantera är:  
 

• Att ägardirektiv och bolagsordning ses över.   

• Kommande upphandling avseende färjetrafik 2024.  

• Inköp av ny färja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard   
Certifierad kommunal revisor   

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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1 Inledning/bakgrund 
Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god 
revisionssed. Detta omfattar även den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.  
Bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande lagar och kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Lekmannarevisorernas 
uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig (10 kap. 3 § aktiebolagslagen). Granskningen av verksamheten omfattar en 
grundläggande del, som är en översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning 
ur ett internkontrollperspektiv 
KPMG har fått i uppdrag av lekmannarevisorn i Tjörns Måltids AB att genomföra en 
grundläggande granskning avseende bolagets verksamhet.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning 
och styrning samt interna kontroll.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att verksamheten även i övrigt bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt? 

• Har styrelsen säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat? 

• Har styrelsen ett system för att säkerställa en god intern kontroll? 

• Är styrelsens beslutsunderlag och protokoll tydliga? 

1.2 Avgränsning 
Granskningen avser den verksamhet som bedrevs under 2021.  
De bedömningar som görs inom ramen för den grundläggande granskningen baserar 
sig på de underlag som hämtats in i anslutning till träff med styrelsen samt de styr- och 
uppföljningsdokument som upprättas löpande under året.  

1.3 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  
— Kommunallagen  
— Aktiebolagslagen 
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— Ägardirektiv 
— Bolagsordning 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

1.4 Metod 
Den grundläggande granskningen är bred och omfattar flera delar. 
 
Protokollsgranskning  
Lekmannarevisorn följer bolaget löpande genom bland annat protokollsgranskning. 
Detta ligger till grund för att besvara revisionsfrågan avseende tydlighet i 
beslutsunderlag och protokoll. 
Dialog med styrelsen 
Dialog har genomförts med styrelsen avseende styrning och uppföljning av 
verksamheten.  
Genomgång av styr- och uppföljningsdokument 
För granskningen har vi begärt in gällande styr- och uppföljningsdokument. Syftet med 
dokumentstudien är att ge en översiktlig bild av hur styrningen ser ut inom området.  
 
 
.  
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning 

2.1.1 Tjörns kommuns styrmodell 
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och 
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd 
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrningen utgör från Tjörns kommuns vision. Visionen bryts ned i strategiska områden 
som är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i 
budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod 
formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att 
nå visionen. Inriktningsmålen delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade 
målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta 
inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, 
utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och 
utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Här anges att det är önskvärt att målen så långt 
som möjligt formuleras på ett sätt som gör att resultat kan mätas över tid i 
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra 
resultatet med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator 
är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. 
Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. 

2.2 Verksamhetsstyrning 
Bolaget följer Tjörns kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. 
Bolagets budget för 2021 omfattar de mål som fullmäktige fastställt som delats till 
bolaget. För respektive mål har bolaget beskrivit vad det kommer att arbeta med under 
året kopplat till inriktningsmålen, och i viss utsträckning kopplat indikatorer till detta. 
Några tydliga prioriterade mål har dock inte fastställts utifrån inriktningsmålen. 
Av dialog med bolagets presidium och VD framgår det att bolaget arbetar utefter 
fullmäktiges beslutade mål, men att det finns utmaningar med att uppfylla samtliga mål. 
Covid-19 uppges vara en orsak till svårigheter att uppfylla vissa mål, då det exempelvis 
bidragit till att de inte haft möjlighet att efterfråga hemtjänstkunders åsikter om maten. 
Även kompetensförsörjningen inom verksamheten pekas ut som en utmaning 
framöver, som påverkats av Covid-19, då bolaget valt att inte ta emot praktikanter i 
samma utsträckning som tidigare.  
Av protokoll framgår att styrelsen regelbundet får information och är aktiva i frågor som 
rör de projekt som pågår/ska påbörjas samt i övriga frågor som är aktuella för 
verksamheten. 
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2.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen haft en tillräcklig och aktiv styrning av bolagets verksamhet 
utifrån gällande ägardirektiv. Styrelsen får löpande information och är aktiva i 
styrningen av den löpande verksamheten. Vi bedömer dock att styrelsen kan utveckla 
sitt arbete utifrån fullmäktiges inriktningsmål genom att, i enlighet med Tjörns kommuns 
styrmodell, formulera prioriterade mål för verksamheten. 

2.3 Ekonomistyrning 
Styrelsen uppger att de har system som ger förutsättningar för att ha en god koll på 
ekonomin och dess utveckling. Styrelsen får vid varje sammanträde en ekonomisk 
uppföljning och kan därigenom identifiera eventuella avvikelser.  
Bolagets budget för 2021 är att bolaget ska ha ett resultat om 0 mkr. I samband med 
delårsbokslutet 2021-08-31 redovisades ett resultat på 0,5 mkr för perioden.  
Resultatet för helåret (efter finansiella poster blev 1,2 mkr.  

2.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen säkerställ en tillräcklig intern ekonomistyrning. Den 
grundläggande granskningen är dock av översiktlig karaktär, och bedömningen görs 
därför med begränsad säkerhet.  

2.4 Intern kontroll 
Bolaget har en fastställd rutin för intern kontroll. Av dialog med styrelsens presidium 
och VD framkommer att riskanalys görs av verksamheten. Utifrån detta tas förslag på 
kontrollområden fram av verksamheten. Styrelsen uppges vara involverade i arbetet. 
På styrelsemötet i mars beslutar styrelsen om vilka kontrollområden som ska 
prioriteras under året och hur kontrollmomenten ska gå till. Uppföljning av 
kontrollområdena görs vid varje styrelsemöte och i december sker utvärdering av året. 
 
De kontrollområden som ingår i 2021 års internkontrollplan är: 

- Inköpsrutiner 
- Arbetsmiljö kopplat till Covid-19 (två kontrollmoment kopplat till detta 

riskområde) 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av den uppföljning som skett vid 
styrelsens sammanträden samt den utvärdering som gjorts för året. För två av 
riskområdena visar uppföljningen att kontrollmoment är genomförda och att risken nu 
har reducerats. För en av identifierade riskerna är arbetet pågående. 

2.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att styrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende verksamhet 
och ekonomi. Styrelsen tar beslut och följer löpande arbetet utifrån 
internkontrollplanen, vilket bidrar till att den utgör ett styrverktyg i styrelsens 
internkontrollarbete. Vi bedömer dock att styrelsens delaktighet i riskanalysen kan 
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utvecklas då den är en väsentlig del för att styrelsen ska kunna säkerställa en tillräcklig 
intern kontroll i verksamheten.  

2.5 Övriga frågeställningar 

2.5.1 Utmaningar på lång och kort sikt 
Presidiet uppger att de utmaningar som bolaget har att hantera är:  

• Kompetensförsörjningen. Utmaningar att exempelvis ta in praktikanter och 
vikarier.  

• Det sociala mötet. Utmaningar relaterade till det digitala arbetssättet Covid-19 
medfört och den minskade sociala kontakten med kollegor och kunder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum som ovan 

KPMG AB 

Liz Gard   
Certifierad kommunal revisor   
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens styrning 
och uppföljning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom 
äldreomsorgen. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen. Vi bedömer dock att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan 
ske på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.  
Det finns en tillräcklig styrning i form av styrdokument och planer som beskriver 
strategier och målsättningar för kompetensförsörjning. Här framgår också de 
utmaningar förvaltningen står inför samt åtgärder kopplade till dessa. Det finns en 
organisation som i huvudsak säkerställer att behov av utbildning och utvecklingsbehov 
identifieras, samt att insatser görs för att möta dessa behov. Utbildningsplanen bör 
dock ses över för att säkerställa att all personal har rätt kompetens utifrån den 
målgrupp de arbetar med. 
För att stärka styrningen bedömer vi dock att det är angeläget att nämnden tillser att en 
ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan samt att 
det på ett mer strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas utifrån den. Därtill 
bör även former för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen tas 
fram. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tillse att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt 
plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens förutsättningar och ger en 
tydlig bild av det framtida personalbehovet 

— Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella målsättningar i personal- 
och kompetensförsörjningsplanen kan integreras i de mål som nämnden beslutar 
om för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen 

— Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella målsättningar bryts ner till 
aktiviteter, för att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete inom samtliga 
målområden  

— Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga delar beaktas 
Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även visstidsanställda har 
rätt och tillräcklig kunskap för att kunna möta den målgrupp de arbetar med.   
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2 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
En hörnsten inom svensk äldreomsorg är att underlätta för äldre personer att leva ett 
självständigt liv. En av välfärdens största utmaningar nationellt är att rekrytera och 
behålla personal med rätt kunskap och kompetens. Inom äldreomsorgen är bristen på 
kunskap en av orsakerna till de missförhållanden som drabbar äldre personer. Av de 
som arbetar inom äldreomsorgen idag så saknar 30–40 % en grundläggande 
utbildning1. Om personalen exempelvis inte har tillräcklig kunskap om 
demenssjukdomar, kan det leda till de inte uppmärksammar symptom på kroppsliga 
skador och sjukdomar hos personer med demenssjukdom. Konsekvensen blir att de 
inte får ett lika adekvat medicinskt omhändertagande som andra äldre personer, och 
det kan i värsta fall leda till att de drabbas av allvarliga vårdskador. 
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat att det finns en risk att vård- och 
omsorgsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig kompetensförsörjning, och har därför 
beslutat att det finns behov av att granska hur nämnden arbetar inom området. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Har nämnden tillsett att det finns strategier och handlingsplaner för att säkerställa 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt? 

— Har nämnden sammanställt och analyserat det nuvarande 
kompetensutvecklingsbehovet och det framtida kompetensbehovet? 
- Hur arbetar nämnden för att identifiera och kartlägga kompetensbehovet i 

verksamheterna? 
- Hur säkerställer nämnden att såväl tillsvidareanställd personal som 

visstidsanställd personal har den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna möta upp mot den enskildes behov?  

- Hur arbetar nämnden för att identifiera och kartlägga behov av 
kompetensutveckling för befintlig personal?  

— Vilka insatser genomförs för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt? 

 
1 ”Vad har IVO sett?” (IVO, 2019). Avser genomsnitt på riksnivå. 
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— Vilka utmaningar står nämnden inför vad gäller kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt? 

 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar vård- och omsorgsnämnden och dess arbete med 
kompetensförsörjning. Granskningen avser äldreomsorgen, som organisatoriskt tillhör 
vård- och omsorgsavdelningen inom socialförvaltningen. Inom ramen för granskningen 
har två enheter valts ut, dels ett äldreboende (Valåsens äldreboende), dels en 
hemtjänstenhet där enhetschefer, medarbetare och fackliga företrädare intervjuats för 
att få deras bild av hur arbetet fungerar och vilka utmaningar som finns. Urvalet har 
gjorts i samråd med de förtroendevalda revisorerna. 
Granskningen omfattar inte hur nämnden arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, även om det utgör en viktig del av arbetet med 
kompetensförsörjning.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Socialtjänstlagen 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av kompetensförsörjningsplaner, verksamhetsdokument, rutin-
/uppdragsbeskrivningar, kvalitetsberättelse m.m. 

— Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, äldreomsorgschef, bemannings- 
och enhetschef hemtjänst, utvecklingsledare och biståndschef, enhetschefer för 
utvalda enheter, medarbetare och fackliga representanter från utvalda enheter samt 
socialnämndens presidium. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Nyckeltal - nuläge och utveckling över tid 

Inom vård- och omsorgsavdelningen sker en kontinuerlig omvärldsbevakning för att 
identifiera förutsättningar, behov och utmaningar kopplat till bland annat 
personalförsörjning och utbildningsbehov. Därtill görs kostnadsanalyser samt analys 
utifrån de kvalitetsfaktorer som går att finna i Kolada. Utifrån detta, i kombination med 
analys av avvikelser, sjukfrånvaro, personalrörlighet och identifierade behov i 
verksamheten, så tas planer för bland annat utbildningsinsatser och andra 
utvecklingsområden fram. 
Avdelningen följer också löpande nyckeltal avseende personal, såsom sjukfrånvaro, 
antal medarbetare, personalomsättning etc. Nedan redogörs för utvecklingen över tid 
avseende ett urval nyckeltal för perioden 2019–2021 för en bild av såväl utveckling de 
senaste åren, som nuläge. 

3.1.1 Antal anställda 
Nedan redogörs för antal anställda, fördelade på heltidsanställda och visstidsanställda 
inom äldreomsorgen per december för respektive år. 
 

 2019 2020 2021 

Antal anställda 278 274 300 

Antal årsarbetare 214 218 246 

Antal heltid 49 67 136 

Antal deltid 217 197 143 

- Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, 
deltidsarbetande 76,2 % 76,7 % 77 % 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 76,8 % 79,6 % 81,7 % 

3.1.2 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro är en viktig indikator för att identifiera ev. arbetsrelaterad problematik 
avseende exempelvis arbetsbelastning, stress etc. Nedan anges nivån på 
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen för perioden 2019–2021, där även 
långtidsfrånvaron (i förhållande till total sjukfrånvaro) framgår. 
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 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 10,11 12,82 11,93 

Långtidsfrånvaro (%) (>59 
dagar i förhållande till total 
sjukfrånvaro)  36,49 31,82 39,15 

3.1.3 Personalomsättning 
En viss nivå på personalomsättning är naturligt och hälsosamt för alla organisationer, 
men det är viktigt att följa utvecklingen och analysera orsaker till 
personalomsättningen. Nedan redogörs för personalomsättningen inom äldreomsorgen 
för perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Nyrekryteringar 52 49 47 

Antal avgångar 35 35 35 

- Externa avgångar 30 26 24 

- Varav 
pension/sjukersättning 8 6 3 

- Varav interna 13 9 11 

 

3.1.4 Personalbehovsprognos 
I personal- och kompetensförsörjningsplanen har en framskrivning gjorts för att 
bedöma det framtida personalbehovet. Utgångspunkten var 2013 års anställda med en 
framräkning till 2023. För äldreomsorgen bedömdes det ökade personalbehovet uppgå 
till ca 90 anställda för perioden. Utgångspunkten var 273 anställda 2013, och ett 
prognostiserat behov om 338 år 2021 (363 år 2023). Antalet anställda, utifrån de siffror 
som anges i 3.1.1, har därmed ökat med totalt 27 personer. Om detta innebär att det 
finns ett underskott av personal eller inte behöver dock ställas i relation till hur behovet 
faktiskt ser ut idag, utifrån såväl den demografiska utvecklingen som förändringar i 
arbetssätt och/eller ambitioner, samt andra faktorer som påverkar behovet etc. 
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3.2 Organisation och styrning 

3.2.1 Organisation och ansvarsfördelning 

3.2.1.1 Styrelse och nämnd 
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare för hela den kommunala 
organisationen. Detta omfattar bland annat att ansvara övergripande för kommunens 
personal- och lönepolitik samt att fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete. 
Kommunstyrelsen har också i uppgift att ansvara och samordna kommunens 
varumärke och attraktivitet. 
Nämnderna i sin tur är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 
med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente om 
personalpolitik. 

De beslut som nämnden tar med koppling till kompetensförsörjning är i samband 
med budget och utifrån de politiska mål som sätts. Därefter är det förvaltningens 
ansvar att bryta ner dem och forma arbetet för att uppnå måluppfyllelse. 
Återrapportering sker enligt ordinarie rapporteringsstruktur, i samband med delår- 
och helårsrapportering. Därtill får nämnden kontinuerlig information om de 
analyser som görs av verksamheten samt kring de utbildnings- och 
utvecklingsinsatser som görs i förvaltningen. Nämnden har också utsedda faddrar 
för respektive verksamhet, som gör kontinuerliga verksamhetsbesök. Fokus under 
verksamhetsbesöken är kvalitet i verksamheten och att fånga upp ev. brister och 
utvecklingsområden. Här kan exempelvis utbildningsbehov uppmärksammas. Vad 
som framkommit under fadderbesöken återrapporteras kontinuerligt i nämnden.  

3.2.1.2 Förvaltning – vård- och omsorgsavdelningen 
Det praktiska arbetet med att upprätta strategier, handlingsplaner och vidta 
åtgärder kopplat till kompetensförsörjning bedrivs inom förvaltningen.  
Inom vård- och omsorgsavdelningen (VOA) finns en ledningsorganisation som 
består av en ledningsgrupp (där ingår samtliga chefer inom avdelningen). Kopplat 
till ledningsgruppen så finns en strategisk grupp som består av representanter från 
ledningsgruppen samt representanter från hälso- och sjukvård. Den strategiska 
gruppen fokuserar på de långsiktiga, strategiska frågorna och arbetet utgår från 
de utmaningar och strategier som anges i avdelningens verksamhetsplan. Ett av 
de strategiska områdena i verksamhetsplan 2021 (samt 2022) är Attraktiv 
arbetsgivare. Frågor som den strategiska gruppen arbetar med där är ex. analys 
och omvärldsbevakning kopplat till kompetensförsörjning, behov av utbildning, 
lägesförändringar etc. Till den strategiska gruppen finns två arbetsgrupper; kvalitet 
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och utveckling samt personal och bemanning. Den strategiska gruppen kan ge 
uppdrag till arbetsgrupperna. Det som tas fram av den strategiska gruppen och 
arbetsgrupperna, presenteras därefter till ledningsgruppen för beslut, som därefter 
ansvarar för att förankra och implementera det i verksamheten. 

3.2.2 Styrdokument, strategier och handlingsplaner 
Det finns ett flertal styrdokument som beskriver förutsättningar, behov, strategier och 
aktiviteter avseende kommunens och nämndens arbete för att säkra 
kompetensförsörjningen. Nedan beskrivs detta övergripande.  

3.2.2.1 Kompetensförsörjningsplan – Tjörns kommun 2017–2025 
I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen framgår att det för Tjörns 
kommun och bolag är nödvändigt att arbeta med kompetensförsörjning för att kunna 
stå emot interkommunal konkurrens på områden med arbetskraftsbrist, för att även 
fortsättningsvis kunna erbjuda Tjörns kommuns medborgare samhällsservice av god 
kvalitet. För att kunna hantera kommande utmaningar avseende kompetensförsörjning 
konstateras att det är mycket aktuellt att arbeta med kompetensförsörjning genom att: 

— Attrahera 
— Rekrytera 
— Behålla 
— Utveckla 
— Motivera 
— Avveckla 
I kompetensförsörjningsplanen beskrivs de förutsättningar som föreligger för Tjörns 
kommun, beskrivning av verksamheternas behov och utmaningar samt en analys av 
styrkor och svagheter, hot och möjligheter (SWOT-analys). Här redogörs även för hur 
framtagandet av planen har skett (där medarbetarna varit delaktiga i olika former). 
Utifrån vad som framgår av planen och vad som framkommit av workshops och APT 
har fyra strategiska fokusområden identifierats; 

1. Profilera oss – i syfte att tydliggöra varumärket för att vara synliga, uppfattas som 
attraktiva och vara en tänkbar arbetsgivare för både personer i närområdet och för 
personer längre ifrån 

2. Jobba med ledarskap – i syfte att öka stabiliteten hos ledare, som i sin tur ger en 
stabilare organisation, ökar trivsel, bidrar till en god arbetsmiljö samt ger 
medarbetare möjlighet att utvecklas. 

3. Mentorskap – i syfte att ge medarbetaren eller chefen förutsättningar att komma in 
”rätt” i organisationen från början. Kurvan i produktiviteten ökar om introduktionen är 
rätt. 
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Socialförvaltningens kompetensbehov 

Socialförvaltningens kompetensbehov beskrivs kortfattat i den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Detta är hämtat från socialförvaltningens personal och 
kompetensförsörjningsplan 2015–2020, vilken beskrivs närmare nedan. 

3.2.2.2 Personal och kompetensförsörjningsplan 2015–2020, socialförvaltningen 
I personal- och kompetensförsörjningsplanen anges att förvaltningen står inför flertalet 
utmaningar. Här anges bland annat att de ska använda sin kompetens på rätt sätt, 
bredda rekryteringen, låta fler som önskar det jobba heltid, förlänga arbetslivet för de 
som vill, visa på och skapa utrymme för utvecklings- och karriärmöjligheter i jobbet, 
skapa engagemang hos medarbetare och chefer, inrätta praktikplatser och knyta 
studenter till verksamheten m.m. Det anges också att den tekniska utvecklingen kan 
innebära nya möjligheter samt att de behöver marknadsföra jobben och utveckla deras 
arbetsgivarvarumärke. 
Av planen framgår att det kommer krävas insatser för att säkra personalbehovet under 
de kommande åren, både för att attrahera och rekrytera nya medarbetare men också 
för att utveckla och behålla den kompetens som finns i verksamheten. 
Rekryteringsbehovet bedömdes, vid framtagande av planen, uppgå till 600 anställda 
fram till och med 2023. 
Planen är omfattande och beskriver bland annat förvaltningens förutsättningar utifrån 
lagar och övergripande styrdokument samt att mål för socialförvaltningens personal- 
och kompetensförsörjning framgår.  
Socialförvaltningens mål är: 
Marknadsföra och attrahera 
• Marknadsföra jobben och kommunen, attrahera nya grupper och bredda 

rekryteringsbasen. 
• Skapa attraktiva anställningsvillkor, fler heltidstjänster inom vård och omsorg. 
Rekrytera nya medarbetare 
• Sträva efter mångfald för att berika våra arbetsplatser.  
• Underlätta för att unga att pröva och finna framtida jobb inom sektorn. 
• Ta tillvara praktikanter och semestervikarier för framtida jobb. 
• Utveckla en strategi för att långsiktigt kunna rekrytera och behålla fler utbildade 

vikarier. 
Utveckla och behålla medarbetare 
• Andelen medarbetare som känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet i 

jobbet ska öka. 
• Fler chefer ska känna sig nöjda med stödet i sin chefsroll.  
• Fler medarbetare ska uppleva att de får möjligheter till kompetensutveckling och att 

de kan utvecklas i jobbet.  
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• Utveckla innovation och evidensbaserad praktik i verksamheterna så att fler 
medarbetare upplever att socialförvaltningens arbetsplatser står för innovation och 
förnyelse.  

• Minska sjukfrånvaron - Varje enhet ska i sin plan för en förbättrad arbetsmiljö 
särskilt fokusera på åtgärder för att minska sjukfrånvaron.  

• Utveckla ett hälsofrämjande synsätt (salutogent synsätt) på arbetsmiljön med stöd 
av forskning och ändamålsenliga verktyg och metoder.  

Avsluta och skapa smidiga generationsväxlingar 
• Minska sådan personalomsättning som påverkar verksamheten negativt. 
• Få fler medarbetare att arbeta längre genom att göra jobben mer attraktiva och med 

individuella anpassningar. 
 

I personal och kompetensförsörjningsplanen presenteras de tre viktigaste åtgärderna; 
1. Erbjuda högre tjänstgöringsgrad till fler – syftar till att skapa mer attraktiva 

anställningsvillkor, vilket framförallt innebär att fler som önskar heltid kan få det. 
2. Investera i välfärdsteknologi för att öka kvalitet och hushålla med 

personalresurser - med nya tekniska hjälpmedel kan man öka delaktighet och 
medverkan för patienter, brukare, anhöriga och medarbetare. 

3. Erbjuda fem kompetensutvecklingsdagar per år för personal – Om 
medarbetarna trivs och känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet i 
jobbet så kan man minska en viss personalomsättning.  

 
Utöver ovan nämnda åtgärder så beskrivs också ytterligare åtgärder som förvaltningen 
planerar/planerade att genomföra, utifrån kompetensförsörjningens faser. 
 
Av granskningen framkommer att det pågår arbete med att ta fram en ny/uppdaterad 
personal- och kompetensförsörjningsplan, som planeras att färdigställas under 2022. 

3.2.2.3 Tjörns kommuns budget 2021 
Ett av de strategiska områdena i budget 2021 är ”Vi skapar välfärd och livskvalitet för 
alla”. Här framgår bland annat att: 

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra 
medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och 
meningsfullt. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i dialog med 
invånare, företag och besökare. Våra medarbetare ska ges möjlighet att växa och 
utveckla sin kompetens. 

Till det strategiska området har ett antal inriktningsmål tagits fram, bland annat 
”Människor ska ha möjlighet till egen försörjning”. Här anges att kommunen aktivt ska 
arbeta för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling inom yrken där kommunen 
och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
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3.2.2.4 Socialnämndens detaljbudget 2021 
Ett av nämndens prioriterade mål är Attraktiv arbetsgivare. Här anges att det är viktigt 
att förvaltningen arbetar aktivt med att behålla och utveckla kompetensen i 
förvaltningens verksamheter för att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i 
verksamheterna. Det anges också att insatser behöver göras för att minska 
sjukfrånvaron och personalomsättningen. Arbetet med Heltidsresan och de strategier 
som tagits fram för att möjliggöra höjda sysselsättningar och att kunna erbjuda heltid 
vid nyanställningar lyfts här fram särskilt.  
Vidare anges att en systematisk kompetensförsörjningsplan inom funktionshinder ska 
upprättas samt att sjukfrånvaron kommer att följas upp och analyseras månadsvis samt 
att handlingsplaner kommer tas fram utifrån önskat läge.  
De indikatorer som kommer att följas upp är sjukfrånvaro (månadsavlönade), 
personalomsättning (egen begäran exkl. pensionsavgångar), andel som har heltid 
procentuellt (jämfört med 2020) samt att kompetensförsörjningsplan för funktionshinder 
upprättas. 

3.2.2.5 Verksamhetsplan – Vård och omsorgsavdelningen 2021 
I vård- och omsorgsavdelningens verksamhetsplan för 2021 framgår de mål och 
indikatorer som anges i nämndens detaljbudget. Därtill finns ett avsnitt avseende 
utmaningar och strategier, där kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare lyfts som ett 
område. Här lyfts vikten av ett ökat behov av resurser för att kunna tillhandahålla 
dagens nivå av insatser. Det lyfts också att personalförsörjningen behöver planeras för 
att kunna upprätthålla dagens bemannings- och kompetensnivå. 
Socialförvaltningens äldreomsorg står inför att 34% av personalen kommer gå i 
pension inom en tioårsperiod och kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för 
att dels locka nya sökande, dels för att behålla kompetens. Kommande generation 
ställer andra krav på sin arbetsgivare och värdegrund, kontext och ledarskap är viktiga 
faktorer för att de ska trivas på sin arbetsplats. Här lyfts Heltidsresan fram särskilt som 
ett område som förvaltningen arbetar intensivt med att införa. Områden de i övrigt 
behöver satsa på uppges vara:  

• all fast anställd personal ska som lägst vara utbildad undersköterska 
• skapa karriärvägar för undersköterskor  
• arbeta mot effektiva team på alla nivåer i organisationen för att öka delaktighet 
• öka kunskap om förändringsarbete hos ledning och medarbetare 
• erbjuda planeringsdagar en gång per år för alla verksamheter 
• förbättra det administrativa och praktiska stödet för chefer 
• ta fram en kompetensförsörjningsplan 

I avsnittet ”Utmaningar och strategier” i verksamhetsplanen lyfts också utbildningar 
som ett område. Här lyfts de större utbildningssatsningar som avdelningen tidigare 
satsat på, och där ett fortsatt arbete kommer att bedrivas för att bibehålla uppnådd 
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kunskap. Detta avser utbildningar i lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI), 
psykisk ohälsa och Stjärnmärkt, personcentrerad demensvård. Övriga pågående eller 
planerade utbildningsinsatser är:  

• Pedagogisk ledare 25 platser (KY) 

• Undersköterskeutbildning hemmaplan 

• Undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet 

• Förflyttningsteknik 

• Social dokumentation (webb) 

• Demens ACB steg 1 och 2, Nollvision (webb) 

• Individens behov i centrum (IBIC) 

• Hygienkörkort (webb) 

• VINR /Heder, Dialoga från Gbg 

• Webbutbildning Psykisk ohälsa – Våga fråga! (webb) 

• Utbildning i BPSD  

• UGL utbildning för gruppledare  

• Webbutbildning palliativ vård (via svenskt demenscentrum) 

Utöver ovan lyfts också införande av välfärdsteknik som ett område. Här anges att 
Vård och omsorg har implementerat välfärdsteknik inom flera verksamheter och detta 
utvecklingsarbete kommer att pågå framöver. Pågående arbete är: 

• Införande av nytt verksamhetssystem som planerades att starta under 2021 
• AllAgeHub – testbädd (GR-projekt som innebär att varje kommun ska bygga 

upp en testmiljö (sk testbädd) där det kommer finnas möjlighet för äldre eller 
medarbetare att testa olika tekniska lösningar). I Tjörns kommun utgör 
Hannagården testbädd.  

• Arbetet med att införa medicinrobotar förväntades påbörjas under 2021, dels 
som en effektiviseringsåtgärd, dels ett sätt att öka självständigheten hos de 
som de är till för 

• Projektet Modig som syftar till att öka den digitala kompetensen hos våra 
medarbetare. Under året kommer avdelningen se över hur detta arbete kan 
övergå från projekt till ordinarie verksamhet. Digitaliseringsombuden har en 
viktig roll för vård- och omsorgsavdelningens fortsatta digitaliseringsarbete. 
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3.2.3 Bedömning 
Nämnden har det övergripande ansvaret att säkerställa kompetensförsörjningen. De 
politiska målsättningarna som återfinns i såväl kommunens som nämndens 
budgetdokument bryts ner i verksamhetsplaner som tydliggör vad arbetet bör fokusera 
på. En personal och kompetensförsörjningsplan har upprättats av förvaltningen för 
perioden 2015–2020 som tydliggör såväl strategier och mål som utmaningar och 
åtgärder som behöver vidtas. Vi bedömer utifrån detta att nämndens har säkerställt att 
det finns ett strategiskt arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt. Kompetensförsörjningen är dock en stor utmaning för verksamheten och 
svårigheterna med att såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som att behålla 
och utveckla befintlig kompetens kvarstår. Den är också en kritisk fråga för att kunna 
bedriva verksamheten med god kvalitet även i framtiden. Vi bedömer därför att det är 
angeläget att nämnden tillser arbetet med en ny/uppdaterad kompetensförsörjnings-
plan tas fram i enlighet med plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens 
förutsättningar. Vi kan också konstatera att det finns målsättningar och åtgärder i 
personal- och kompetensförsörjningsplanen där en del av dessa återspeglas i budget 
och verksamhetsplaner, dock inte alla. För att kunna säkerställa att arbetet med 
personal- och kompetensförsörjningen bedrivs i enlighet med de strategier och 
målsättningar som anges i planen bör nämnden överväga att se över om/hur dessa 
kan integreras i de mål som nämnden beslutar om. Detta i syfte att få en kontinuerlig 
uppföljning och återrapportering av arbetet i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen.  

3.3 Aktiviteter och åtgärder 
Äldreomsorgen står inför en utmaning där andelen äldre ökar samtidigt som en stor 
andel av personalen väntas gå i pension inom en 10 års-period. Att vara en attraktiv 
arbetsgivare är av stor vikt för att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
kompetens. Som beskrivs ovan i avsnitt 3.2.1.2 sker omvärldsbevakning, analys och 
framtagande av planer/underlag kontinuerligt inom området av ledningsgrupp, 
strategisk grupp och arbetsgrupper. 

3.3.1 Behovsanalys och planering 
Arbetet med att identifiera, uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta behovet av 
kompetensutveckling sker på olika nivåer. Det grundläggande arbetet görs av 
respektive enhetschef som i medarbetarsamtal identifierar behov av 
kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren. För detta tas individuella 
kompetensutvecklingsplaner fram. Behov identifieras också på gruppnivå genom 
arbetsplatsträffar och genom analys av kostnader, avvikelser, sjukfrånvaro etc. Om det 
är ett mer övergripande behov lyfts detta till ledningsgruppen för dialog och diskussion 
där kring behov av utbildningsinsatser. Där sker arbetet på det sätt som beskrivits i 
avsnitt 3.2.1.2. 
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Av intervjuer framkommer att medarbetarna inte i full utsträckning upplever att de är 
delaktiga i arbetet kring kompetensförsörjning. Dialog förs på APT och information ges 
om vad som pågår, men medarbetarna upplever att de inte alltid har möjlighet att 
påverka arbetet i någon större utsträckning (utöver de individuella planer som 
upprättas).  

3.3.2 Aktiviteter och åtgärder för att attrahera och rekrytera nya medarbetare 
Hur arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare ska bedrivas framgår inte 
explicit av några handlingsplaner eller motsvarande, utöver de åtgärder som 
presenterades i personal- och kompetensförsörjningsplanen. Av intervjuer framkommer 
dock att detta är ett område som förvaltningen arbetar med. I den omvärldsbevakning 
och de analyser som görs så identifieras bl a vad nuvarande och kommande 
generation värdesätter hos sin framtida arbetsgivare. Utifrån detta, tillsammans med 
övriga analyser, identifieras vad avdelningen behöver arbeta med för att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Arbetet sker i olika former och på olika nivåer, nedan redogörs för det 
som särskilt lyfts fram under granskningen. 
Extern marknadsföring 
Marknadsföring uppges ske i olika forum, bland annat genom att marknadsföra 
specifika händelser på sociala medier, deltagande på mässor (senast Future skills 
som är en mässa inför kommande gymnasieval), studiebesök i skolor där 
medarbetare i verksamheten är ute och informerar om yrket m.m. i syfte att skapa en 
positiv bild av yrket inför kommande gymnasieval. 
Samverkan 
Samverkan kring kompetensförsörjning sker i huvudsak inom ramen för vård- och 
omsorgscollege som är ett samarbete mellan kommun, region, privata vårdgivare, 
fackliga organisationer samt kommunala och fristående utbildningsanordnare på 
ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskola. Samarbetet fokuserar 
på att forma relevanta utbildningar inom vård och omsorg samt att utveckla 
utbildningen och höja kvaliteten. Inom ramen för detta samarbete förs dialog kring 
kompetensförsörjning, bland annat om hur kommunen blir en attraktiv arbetsgivare 
(dvs. vad värdesätter nuvarande generation hos sin framtida arbetsgivare etc.), hur 
kan fler lockas till att söka sig till yrket och hur kan utbildning av handledare utvecklas 
för att ge bättre förutsättningar för en bra praktikperiod. Detta arbetar de sedan vidare 
med utifrån de behov och de utmaningar som finns i den egna kommunen. 
Samverkan sker också med Arbetsförmedlingen och andra kommuner för att få fler 
unga och nyanlända att vilja söka sig till vård- och omsorgsyrken. Samverkan sker 
inom ramen för en överenskommelse som tecknats för att förbättra samverkan och 
påskynda personers etablering i arbetslivet. 
Utöver detta sker samverkan även i andra forum/nätverk, som inte explicit är 
fokuserade på kompetensförsörjning, såsom GR-nätverk, samverkan kring Nära 
vård etc. 
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Intern marknadsföring 

En stor del av det arbete som görs för att attrahera och rekrytera nya medarbetare är 
det arbete som sker internt. Det vill säga genom att ge en bra introduktion till 
nyanställda, en god handledning till praktikanter samt att skapa attraktiva 
arbetsvillkor genom bland annat att erbjuda kompetensutveckling, möjlighet till 
karriärutveckling, möjlighet till heltid m.m. Detta beskrivs mer utförligt nedan under 
”Utveckla och behålla befintlig kompetens”. 

3.3.3 Aktiviteter och åtgärder för att utveckla och behålla befintlig kompetens 
Att behålla och utveckla befintlig kompetens är ett stort fokusområde enligt de 
intervjuade. Inom ramen för detta har ett flertal utvecklingsarbeten och 
utbildningsinsatser lyfts fram som exemplifierar det arbete som bedrivs inom vård- 
och omsorgsavdelningen. Nedan redogörs för det som har lyfts fram särskilt under 
granskningen. 

3.3.3.1 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling har varit ett fokusområde under ett flertal år. I personal- och 
kompetensförsörjningsplanen från 2015 så var en av de åtgärder som identifierades 
att erbjuda minst 5 kompetensutvecklingsdagar per år och anställd. Av intervjuer har 
framkommit att de anställda ges möjlighet till utbildning i stor utsträckning. Det har 
inte gjorts någon uppföljning avseende om de anställda har erbjudits minst 5 
kompetensutvecklingsdagar, men upplevelsen hos de intervjuade är att detta uppnås 
i stor utsträckning 
Utbildningsbehovet identifieras på individ-, grupp-, och verksamhetsnivå där riktade 
utbildningar kan ges till specifika grupper/individer utifrån önskemål och behov. Det 
sker också ett flertal övergripande utbildningssatsningar som identifieras dels utifrån 
de behov som identifierats i verksamheten, dels utifrån omvärldsbevakning och 
analys av avvikelser, sjukfrånvaro etc. 
Ett flertal större utbildningsinsatser har genomförts/är pågående inom vård- 
och omsorgsavdelningen. Nedan ges exempel på detta: 
Undersköterska på hemmaplan 
En utbildningssatsning för att möjliggöra studier på hemmaplan i kombination 
med arbete, för de som inte har möjlighet att studera i annan form. 
Stjärnmärkt 
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt demenscentrum. 
Detta då man identifierat ett behov av en ökad kunskap för att bemöta målgruppen 
på ett bra sätt. Detta baserades bland annat på avvikelser som kommit in avseende 
hot och våld, och man såg då ett behov av dels ökad kunskap genom Stjärnmärkt, 
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men även avseende lågaffektivt bemötande. Syftet med Stjärnmärkt är att de 
anställda ska få en grundläggande kunskap om demenssjukdomar samt verktyg för 
att arbeta personcentrerat. För att bli Stjärnmärkt ska 80 % av medarbetarna på en 
arbetsplats genomfört de fyra steg som ingår i utbildningsmodellen. I Tjörns kommun 
är idag biståndsenheten – äldre idag Stjärnmärkta. Arbetet fortgår i verksamheterna 
för att fler arbetsplatser ska bli Stjärnmärkta. 
Pedagogiska ledare 
En satsning har gjorts avseende utbildning av pedagogiska ledare, som är en YH- 
utbildning. De pedagogiska ledarna har bland annat i ansvar att säkerställa att de 
utbildningar som genomförs och den kompetens som verksamheten tillgodoser sig 
genom dem också hålls levande genom att bland annat handleda och vägleda 
personalen i det dagliga arbetet och att upprätthålla ett reflekterande arbetssätt 
tillsammans med personalen. En uppdragsbeskrivning har tagits fram för de 
pedagogiska ledarna, där det framgår att i rollen ingår att ha ett brukarperspektiv 
och stå för att den pedagogiska verksamheten följs och utvecklas.  

Övriga utbildningsinsatser 

Utöver vad som framgår ovan så finns det framtagna introduktionsrutiner. 
Introduktionen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen 
består av introduktionsutbildning via GR som består av moduler avseende 
hygienrutiner, bemötande, sekretess/tystnadsplikt, läkemedel, lagar och regler, 
omvårdnad, social dokumentation, förflyttningsteknik och synpunkter/klagomål.  
Detta för att säkerställa att alla anställda har en baskunskap. Detta kompletteras 
sedan med en praktisk del, som innebär att man under några dagar går bredvid en 
kollega för att lära sig rutiner, arbetssätt etc. i det praktiska arbetet. Längden på 
den praktiska delen varierar utifrån behov. Introduktionen innehåller inte några 
utbildningar inom ex. demens. Detta ansvarar ansvarig chef för att tillgodose till 
sina anställda. 
Av intervjuer har även framkommit att utbildningsinsatser gjorts inom ytterligare 
områden än vad som nämnts ovan. Exempelvis avseende psykisk ohälsa och 
missbruk, som är ett behov som identifierats av medarbetare inom såväl 
hemtjänst som särskilt boende samt genom omvärldsanalys. Där har en två 
dagars-utbildning genomförts för enskilda arbetsgrupper (inom särskilt boende) 
samt att det finns en webb-utbildning att gå. Utbildningar har också genomförts 
avseende lågaffektivt bemötande, palliativ vård m.m. 
Utbildning har också gjorts för digitala ombud, som en del av projekt Modig. Ett 
projekt via GR där Tjörn, tillsammans med sex andra GR-kommuner deltagit. 
Projektet syftar till att stärka kunskap och kompetens om och användande av digitala 
verktyg. För de digitala ombuden har uppdragsbeskrivningar tagits fram, för att 
tydliggöra deras roll och ansvar. 

209



 

 17 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

 
 
 

Tjörns kommun 
 Granskning av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
 
 2022-02-14 

För att stärka ledarskapet så erbjuds samtliga chefer och gruppledare att gå 
UGL- utbildning (utveckling-grupp-ledarskap). 
Samtliga intervjuade uppger att det idag erbjuds utbildning och kompetensutveckling i 
stor utsträckning, där medarbetarna också har stora möjligheter att påverka vilka 
utbildningar de önskar gå. Av intervjuerna har dock framkommit att det på Valåsen 
finns ett fortsatt behov av en utökad baskunskap kring demens, som inkluderar även 
visstidsanställda. Detta för att säkerställa att personalen ska kunna ge ett tillräckligt 
stöd och bemötande till de boende. Hos de tillsvidareanställda bedöms det dock finnas 
en god baskunskap, samtidigt som det framhålls att det finns behov av 
specialkompetens inom demens. 
Av intervju med medarbetare inom hemtjänsten framhålls behov av utbildning inom 
psykisk ohälsa och missbruk, motsvarande den utbildning som genomförts för 
arbetsgrupper inom särskilt boende. Detta då det är en problematik som även 
hemtjänstens personal möter i sitt arbete. 

3.3.3.2 Övriga projekt/utvecklingsarbeten 

Heltidsresan 
Heltidsresan är ett projekt som syftar till att heltid ska bli norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter. Projektet har pågått sedan 2016 och inom 
socialförvaltningen har antalet heltidsanställda under perioden 2019–2021 har 
antalet heltidsanställda ökat från 49 till 136. Under perioden har också antalet 
anställa med en sysselsättningsgrad på 75–99,99 % också ökat. Samtliga som 
önskat ökad sysselsättningsgrad uppges ha fått det. 
Effektiva team 
Ett fokusområde som lyfts fram under intervjuer, och som också framgår av 
verksamhetsplanen för 2021, som avdelningen behöver arbeta med fortsatt är 
grupputveckling och effektiva team. En riktlinje har tagits fram som beskriver vad 
som kännetecknar ett effektivt team samt vad som krävs för att uppnå målet om 
effektiva team.  
Bemanningspool 

Arbete pågår med att skapa en bemanningspool med heltidsanställd personal utan 
fast placering. Syftet är dels att minska behovet av vikarieanvändning, dels att de 
poolanställda ska vara ett kvalificerat stöd till verksamheterna, vilket ställer krav på 
kompetens inom området. Bemanningsmässigt byggs poolen utefter 
verksamheternas behov av vikarier. Utbildningskraven är i huvudsak undersköterska 
eller stödassisten (FH). 
Handbok för planering och bemanning inom vård och omsorg 
Det pågår ett arbete med att ta fram en bemanningshandbok för vård- och 
omsorgsavdelningen. Handboken är tänkt att vara till stöd för alla som arbetar med 
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schema och planering inom vård och omsorgsavdelningen och innehåller 
information om såväl strategisk planering som praktiskt genomförande. Bakgrunden 
till detta är bland annat att avdelningen, utöver heltid som norm, behöver 
säkerställa att personalresurser används på bästa sätt. I handboken tydliggörs 
avdelningens gemensamma bemanningsprocess, vilka roller som finns och vem 
som ska göra vad. 

3.3.4 Bedömning 
Granskningen har visat att kompetensförsörjning är en aktuell fråga såväl i nämnden, 
som i förvaltningens ledningsgrupper och i de olika verksamheterna. För vård- och 
omsorgsavdelningen är ett stort fokus kompetensutveckling, där det pågår ett 
kontinuerligt arbete för att identifiera behov av utbildning. Arbetet med att identifiera 
och kartlägga behovet av utbildningsinsatser sker på flera nivåer. Utbildningsinsatser 
görs dels övergripande, dels på grupp- och individnivå. Utbildningar erbjuds de 
anställda både för att kunna säkerställa att all personal har en grundläggande kunskap 
och för att möta specifika behov som identifierats. Grundläggande utbildning ges till all 
personal, såväl visstids- som tillsvidareanställda. Kompletterande utbildningar ges 
tillsvidareanställd personal utifrån individens och verksamhetens behov. För att 
säkerställa att personalen har rätt och tillräcklig kompetens för att kunna möta den 
målgrupp de arbetar med bör det dock övervägas om även visstidsanställda inom vissa 
verksamheter bör ges kompletterande utbildningar i samband med introduktion. 
Ytterligare ett stort fokus är att hitta strukturer och förutsättningar för 
bemanningsplanering och att erbjuda medarbetare som så önskar heltid alt. högre 
sysselsättningsgrad. Heltidsresan är ett projekt som bedrivits under ett flertal år och 
som gett goda resultat. Detta går bland annat att utläsa av de nyckeltal som 
presenteras i avsnitt 3.1.1. där det framgår att antalet heltidsanställda inom 
äldreomsorgen ökat från 49 st till 136 st under perioden 2019–2021.  
Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av någon uppdaterad 
personalbehovsprognos som visar hur behovet ser ut på sikt. Utifrån den statistik som 
presenteras i 3.1 så kan vi konstatera att antalet anställda inte har ökat i den 
omfattning som bedömdes i den personalbehovsprognos som presenterades i 
förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan. Vi kan dock inte dra några 
slutsatser kring om detta innebär att det idag finns ett underskott på personal eller om 
det antal medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen idag motsvarar det faktiska 
behov som finns. Det skulle kräva en mer omfattande analys av om behovet i 
verksamheten ökat i samma omfattning som prognostiserats, om arbetssätt/rutiner 
förändrats som påverkat behovet, om ambitioner och målsättningar är annorlunda m.m.  
För att säkerställa kompetensförsörjningen bedrivs också ett arbete med 
marknadsföring och samverkan med andra parter. Vi har dock inte tagit del av 
handlingsplan/-er eller motsvarande som tydliggör vilka aktiviteter som ska göras 
utifrån ställda målsättningar i personal- och kompetensförsörjningsplanen eller någon 
uppföljning av om/hur arbetet bedrivits utifrån den.  
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För att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete i samtliga delar (attrahera, 
rekrytera, behålla, utveckla och avveckla) bedömer vi att handlingsplaner bör 
upprättas, där målsättningar bryts ner till aktiviteter, samt att uppföljning av arbetet bör 
ske (ur ett helhetsperspektiv).  

3.4 Utveckling och utmaningar framåt 
I såväl socialförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan som av 
verksamhetsplaner framgår en rad utmaningar som förvaltningen och vård- och 
omsorgsavdelningen står inför vad gäller kompetensförsörjning samt vilka satsningar 
som behöver göras. Här lyfts bland annat att förvaltningen står inför växande 
pensionsavgångar (framförallt inom vård och omsorg) samtidigt som antalet äldre ökar 
– och därmed ett ökat behov av insatser som behöver tillgodoses. Det gör det viktigt att 
öka attraktiviteten för dessa yrken och strategiska insatser för att både locka ny 
personal och behålla befintlig är av största vikt.   
De utmaningar som lyfts fram av de intervjuade är i huvudsak samstämmiga med vad 
som anges i planerna enligt ovan. Dessa är: 

• Bristen på kvalificerade sökande i samband med rekryteringar har i intervjuerna 
lyfts fram som en utmaning som kräver ett arbete för att göra yrket attraktivt. 
Inom hemtjänsten anses personalbrist och schemaläggning vara områden som 
behöver utvecklas för att minska arbetsbelastning och bidra till att fler vill och 
orkar stanna kvar i yrket.  

• Karriärstege och att renodla yrkesrollerna är ytterligare en fråga som lyfts av 
samtliga intervjuade som en viktig fråga framåt. Såväl i syfte att skapa och visa 
på karriärmöjligheter som för att öka yrkesstoltheten genom att arbetsuppgifter 
matchas med kompetens och utbildningsnivå.  

• I den personal- och kompetensförsörjningsplan som ska upprättas under 2022 
uppges det finnas ett behov av att rikta särskilt fokus på akademiker för att 
bibehålla den kompetens de har i verksamheten och för att vara attraktiva och 
locka till sig ny kompetens. Likaså ett fokus för att förbättra stödet till chefer. 

3.4.1 Bedömning  
De utmaningar och utvecklingsområden som angetts under intervjuer är i huvudsak 
samstämmiga med de utmaningar och behov av satsningar som anges i upprättade 
planer. Detta bedömer vi indikerar att det finns en samsyn kring vilka frågor som 
behöver prioriteras. Det sker också en kontinuerlig omvärldsbevakning vilket gör att 
förvaltningen kan identifiera utmaningar och behov som förändrats över tid. Att en ny 
personal- och kompetensförsörjningsplan upprättas enligt plan bedömer vi dock är 
angeläget för att ge en helhetsbild av såväl nuläge som bedömt framtida läge, för att 
utifrån det få en samlad bild av de utmaningar förvaltningen står inför och hur den på 
bästa sätt kan möta dem.   
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. 
Vi bedömer dock att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan ske på ett mer 
systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån kompetensförsörjnings-
planen. Detta då kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för att kunna 
bedriva en verksamhet med god kvalitet även på sikt. 
Granskningen har visat att det finns en tillräcklig styrning i form av styrdokument och 
planer som beskriver strategier och målsättningar för kompetensförsörjning. Här 
framgår också de utmaningar förvaltningen står inför samt åtgärder kopplade till dessa. 
Det finns också en organisation som i huvudsak säkerställer att behov av utbildning 
och utvecklingsbehov identifieras, samt att insatser görs för att möta dessa behov. 
Utbildningsplanen bör dock ses över för att säkerställa att all personal har rätt 
kompetens utifrån den målgrupp de arbetar med. 
För att stärka styrningen bedömer vi dock att det är angeläget att nämnden tillser att en 
ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan samt att 
det på ett mer strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas utifrån den. Därtill 
bör även former för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen tas 
fram, för att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med de strategier och eventuella 
målsättningar som finns.  
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4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tillse att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt 
plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens förutsättningar och ger en 
tydlig bild av det framtida personalbehovet 

— Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella målsättningar i personal- 
och kompetensförsörjningsplanen kan integreras i de mål som nämnden beslutar 
om för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen 

— Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella målsättningar bryts ner till 
aktiviteter, för att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete inom samtliga 
målområden  

— Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga delar beaktas 

— Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även visstidsanställda har 
rätt och tillräcklig kunskap för att kunna möta den målgrupp de arbetar med.  
 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard    
Certifierad kommunal revisor    
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
samordningsansvar och uppsiktsplikt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen fullgör sitt 
samordningsansvar och sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt. Vår 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen gör det i viss utsträckning.  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar omnämns i flera 
styrdokument, men det saknas ett övergripande dokument som sammanhåller 
definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utövas/utformas. Det finns en 
grundstruktur för arbetet med uppsikt och samordning. Detta genom att det finns en rad 
formaliserade aktiviteter som utgör delar av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet 
med uppsikten bedrivs i huvudsak inom ramen för styrelsens och nämndernas 
ekonomi- och verksamhetsstyrning och deras arbete med intern kontroll. Därtill 
genomförs såväl formella som icke-formella dialoger på både politisk och 
tjänstepersonsnivå. Vi bedömer dock att det arbete som bedrivs kan formaliseras på ett 
än tydligare sätt, vilket är ett arbete som pågår. Vidare saknas det rutiner för hur 
återföring från genomförda dialoger med nämnder och styrelser ska ske, så att hela 
kommunstyrelsen får del av all information och alla upplysningar.  
Utifrån vad som framkommit av denna granskning så bedömer vi att den rapportering 
som sker till fullmäktige från styrelse och nämnder är tillräcklig och ändamålsenlig, 
utifrån vad som angetts i gällande styrdokument.  
 
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess ansvar att tillse att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att 
ta initiativ som syftar till att underlätta för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige 
beslutat om samt att ta de initiativ som krävs för att uppmärksamma 
kommunfullmäktige på de svårigheter som nämnderna har att nå fastställda mål. När 
så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende i fullmäktige om det finns risk för att 
nämnderna annars överskrider budget och därmed sina befogenheter.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utformas 

• Upprätta en plan för vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för 
att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på 
vilket sätt detta ska ske.  

• Identifiera och tydliggöra vilken dialog och vilken uppföljning som redan sker i 
förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre använda befintlig information 
för uppsiktsplikten. 

• Säkerställa att det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten 
innebär och omfattar.  
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• Tydliggöra hur information och upplysningar ska återföras till kommunstyrelsen, 
för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, 
övriga nämnders och bolags verksamhet och utveckling.   

• Säkerställa att återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna 
uppdrag som uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende 
åtgärdsplaner, intern kontroll etc.) 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt över nämnder och 
kommunala bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att:  

• Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning.  

• Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds 
verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.  

• Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning samt leda arbetet med att ta fram kommunövergripande 
styrdokument (styrfunktion). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd 
med nämnderna följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Viktiga delar i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är bl.a. att följa kommunens 
utvecklingsarbete, internkontrollarbete med riskanalyser, investeringsverksamhet, 
spårbarhet i protokoll samt efterlevnad av ev. bolagspolicy och ägardirektiv.  
Enligt kommunfullmäktiges beslutade budget 2020 ska Tjörns kommun erbjuda en 
offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. En viktig förutsättning för 
detta är att kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande är tillfredsställande.  
Revisorerna har i sin riskanalys bland annat identifierat väsentliga risker gällande det 
politiska klimatet samt risk för att kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsikt 
inte är tillräckligt tillfredställande. Med anledning av ovanstående drar kommunens 
revisorer slutsatsen att kommunens rutiner avseende kommunstyrelsens uppsikt 
behöver följas upp. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att dess samordningsansvar och 
uppsiktsplikt över nämndernas och bolagens verksamhet fullgörs på ett ändamålsenligt 
sätt.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Hur har samordningsansvaret och uppsiktsplikten formaliserats/strukturerats i 
kommunen?  

— På vilket sätt sker uppsiktsplikten avseende nämndernas arbete med intern kontroll?  
— På vilket sätt sker uppsiktsplikten avseende bolagens efterlevnad av ägardirektiv?  
— I vilken utsträckning begär kommunstyrelsen upplysningar från nämnderna och 

bolagen?  
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- Fungerar detta på ett tillfredsställande sätt?  
— I vilken utsträckning sker rapporteringen från nämnderna och bolagen till 

fullmäktige?  
— Vilka aktiva beslut har kommunstyrelsen vidtagit efter given information från 

nämnder och bolag kring väsentliga förbättringsområden som t.ex. det politiska 
klimatet?  

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 1 – 3 §§, 9 §, 11 – 12§§ 
— Kommunstyrelsens reglemente 
— Övriga interna regelverk såsom policys och riktlinjer  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har 
genomförts med kommunstyrelsens ordförande1, kommundirektör, ekonomichef samt 
avdelningschef (kommunledningskontoret).  
Därtill har en enkät skickats till samtliga ledamöter (ordinarie och ersättare) i samtliga 
nämnder och styrelser.  
Samtliga intervjuade2 beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kommunstyrelsens vice ordförande har erbjudits möjlighet att delta i intervju.  
2 Kommunstyrelsens vice ordförande har beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Av kommunallagen 6 kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen har i uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Här ingår att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala 
bolagens genomförande av sina respektive uppdrag och av styrelsers och nämnders 
styrning och kontroll. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
Av kommunallagen eller förarbetena framgår inte några ytterligare anvisningar kring 
uppsiktplikten och hur den ska eller bör utformas. Det är upp till respektive kommun att 
utforma arbetet och innehållet för att kunna fullgöra lagkraven. Det är dock viktig att 
framhålla att den personunion som är vanligt förekommande mellan ledamöter i 
kommunstyrelsen och exempelvis bolagsstyrelser och förbund, inte fråntar 
kommunstyrelsens ansvar och skyldighet som helhet att utöva uppsikt över styrelse 
och nämnder.  

3.1.1 Styrdokument och former för uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen har inte upprättat några styrdokument som på ett samlat sätt 
tydliggör hur uppsikten av nämnder, bolag och förbund är utformad och vilka delar 
denna består av. Detta lyfter även de intervjuade som ett möjligt utvecklingsområde. 
De framhåller att en stor del av arbetet som rimligtvis inryms i uppsiktsplikten görs i 
dagsläget, men att det saknas ett samlat dokument eller en samlad bild av hur 
uppsiktplikten är utformad. De aktiviteter som genomförs i dagsläget uppges också 
kunna kompletteras, exempelvis genom formaliserade forum för dialog. Som stöd i 
arbetet med uppsikten finns dock en rad styrdokument som i sina delar beskriver 
ansvar och former för arbetet. 

3.1.1.1 Kommunstyrelsens reglemente 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår det att den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens 
ansvar beskrivs enligt nedan. 
Ledningsfunktion: kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensam 
nämnds verksamhet.  
Styrfunktion: kommunstyrelsen ska ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda arbetet 
med att ta fram kommunövergripande styrdokument.  
Uppföljningsfunktion: kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att i samråd med nämnderna 
följa upp de fastställda målen. Styrelsen ska återrapportera till fullmäktige. 
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Vidare framgår att kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan 
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
Av reglementet framgår även att det i kommunstyrelsens uppgifter ingår att bland 
annat: 

• leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

• utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensam nämnds beslut 

• ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen eller enligt annan författning 

• kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder  

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 
och styrmodell i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar 

• ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer 
samt med företrädare för kommunens bolag 

Gällande bolagen ansvarar kommunstyrelsen för att: 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen  

• ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
bolagsledningarna/stiftelseledningarna 

• utöva uppsiktsplikt i kommunens hel- och delägda aktiebolag genom prövning i 
beslut årligen senast den 30 november 

• svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de bolag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i 

3.1.1.2 Instruktion för kommunchef 
Av instruktionen framgår att kommunchef (benämns numera kommundirektör) ansvarar 
för att stödja kommunstyrelsen i att övergripande leda och samordna arbetet i 
kommunen samt ha uppsikt över dess samlade verksamheter oavsett 
organisationsform. I kommunchefens uppdrag ingår bland annat att fastställa principer 
för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering samt kontroll. Ytterligare exempel på 
uppgifter som ingår i uppdraget: 

• Utveckla dialog och arbetsformer med kommunstyrelsen 

• Leda och samordna; 
o utvecklingen av kommunens styrmodell 
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o kommunens strategiska planering 
o kommunens årliga planerings- och budgetprocess 
o kommunens ekonomiska förutsättningar och utveckling 
o kommunens uppföljning av verksamheterna och dess resultat  
o arbetet med att fullgöra uppsiktsplikten över all verksamhet i nämnder 

och bolagen. 

• Följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen av de 
kommunala bolagen 

• Övervaka att nämnderna och de kommunala bolagen fullgör sina åtaganden för 
den interna kontrollen i enlighet med lagstiftning och kommunens interna regler. 

Vidare framgår av instruktionen att kommunchefen (som numera benämns 
kommundirektören) biträder kommunstyrelsen i dess uppsikt över de övriga 
nämndernas verksamhet och de kommunala bolagens verksamhet som beskrivs i 
kommunallagen. 

3.1.1.3 Bolagsordning och ägardirektiv 
De styrdokument som reglerar bolagens verksamhet och kommunstyrelsens 
uppföljning är bolagens bolagsordningar och ägardirektiv. Av dessa framgår att 
kommunstyrelsen kommer fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med 
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
(enligt 6 kap 1 a § kommunallagen). 
Vidare regleras fullmäktiges möjlighet att ta ställning till frågor som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen i Tjörns kommun äger rätt 
att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget 
och dess verksamhet3.  
Av bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolagen står under kommunstyrelsens 
uppsikt och att de har att följa av kommunfullmäktige (och av kommunstyrelsen med 
stöd av delegation) utfärdade direktiv. Kommunstyrelsen utövar kommunens 
ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens 
reglemente och kommunens bolagspolicy. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar 
som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska 
fastställas efter samråd med bolagets styrelse4.  
Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplaner för de närmaste tre räkenskapsåren, 
varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplaner och budget för 
samtliga bolag i koncernen ska delges kommunstyrelsen enligt av kommunen årligen 

 
3 Denna inspektionsrätt gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad 
sekretess. 
4 Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handling eller 
förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 
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fastställd tidplan. Bolaget ska även årligen, enligt fastställd tidplan, avlämna det 
underlag kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning. 
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och initiera 
möten om omständigheterna så påkallar. Det åligger bolaget att till kommunen snarast 
översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) 
bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) i 
årsredovisningen redovisa hur gällande ägardirektiv efterlevs. Bolagen ska till 
kommunstyrelsen redovisa resultat i enlighet med de särskilda ekonomiska 
återrapporteringarna som fastställs av kommunen. Styrelsen och VD ska minst en 
gång per år delta vid möte med kommunen och redovisa bolagets verksamhet och 
resultat (ägardialog). 

3.1.1.4 Reglemente för intern kontroll 
Av reglementet för intern kontroll (KF 9 §, 2005-02-10) beskrivs organisationen av 
intern kontroll i kommunen. Här framgår att kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Respektive nämnd ansvarar i 
sin tur för organisation, rutiner, upprättande av internkontrollplan och uppföljning av 
denna. Nämnderna ska årligen (senast i samband med årsredovisningens 
upprättande), rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelse. 
Med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar 
behövs, föreslå sådana. Kommunstyrelsen ska även ålägga de kommunala bolagen att 
upprätta en tillfredsställande intern kontroll som redovisas till kommunstyrelsen årligen. 

3.1.1.5 Budget- och uppföljningsprocess i Tjörns kommun 
Styrdokumentet är fastställt av fullmäktige (KF 9 §, 2015-01-29) och beskriver budget 
och uppföljningsprocessen i kommunen, samt vilka delar som denna består av. Denna 
illustreras på en övergripande nivå på nästkommande sida. Av styrdokumenten 
framgår inte ansvarsfördelningen, det vill säga vad som åligger kommunstyrelsen 
respektive nämnder och ev. tjänstepersoner i olika delar av processen. 
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Bild 1. Budget- och uppföljningsprocessen i Tjörns kommun.  

3.1.2 Styrmodell och ansvarsfördelning 
Tjörns kommuns styrmodell anger hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp 
och utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och 
stöd för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrmodellen utgår från kommunens vision, strategier och uppsatta mål. Mål beslutas 
på tre nivåer;  

• Inriktningsmål – Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige 
fyraåriga inriktningsmål utifrån de gemensamma strategierna. Inriktningsmålen 
ska vara övergripande och nedbrytningsbara. I inriktningsmålen speglas den 
politiska viljeinriktningen för att nå visionen. 

• Prioriterade mål - Kommunfullmäktige formulerar även de prioriterade målen. 
De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under kommande 
budgetår för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Prioriterade mål kan också 
formuleras direkt utifrån vision eller de gemensamma strategierna. 

• Nämndens och styrelsens mål - Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnden 
och bolagens styrelse ta fram mål för verksamheten. Nämnden och bolagens 
styrelse kan även formulera egna mål som är knutna till verksamhetens 
grunduppdrag. 
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• Indikatorer - Till alla mål kopplas en eller flera indikatorer för att göra det möjligt 
att följa upp mål och effekt. Indikatorerna som är kopplade till inriktningsmål och 
prioriterade mål tas fram av fullmäktige i samband med målformuleringen. 

Målen bryts sedan ner till aktiviteter i förvaltningens/bolagets verksamhetsplan och 
enhetsplaner. Till aktiviteterna kopplas indikatorer.  
Uppföljning 

I uppföljningen ska verksamheten analysera de resultat och effekter som uppnåtts. 
Under året görs kontinuerliga uppföljningar i form av verksamhetsberättelser för 
enheten/förvaltningen/bolaget och vidare till respektive nämnds/styrelses 
årsredovisning för att slutligen sammanställas i kommunens årsredovisning.  

 
Bild 2. Kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
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Bilden ovan ger en övergripande bild av hur kommunen valt att forma sin ekonomi- och 
verksamhetsstyrning.  

3.1.3 Prioriterade mål i budget 2021 
Ett av de prioriterade målen i kommunstyrelsens detaljbudget för år 2021 är att skapa 
en förbättrad modell och rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Målet grundar sig i 
kommunallagens krav om att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av andra 
juridiska personer.  
Syftet med kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen ska övervaka att 
kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med 
kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Vid 
revisionens granskningar har det framkommit att modellen och rutinerna kopplat till 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt behöver förbättras och formaliseras. 
Det har inte tagits fram några aktiviteter/indikatorer för detta mål. Vid tidpunkten för 
granskningen har en omvärldsanalys påbörjats, för att skapa en bild av hur andra 
kommuner arbetar med frågan. Det finns dock inte någon dokumentation som tydliggör 
det arbete som gjorts i frågan under året.   

3.1.4 Bedömning 
Kommunstyrelsen har inte, utifrån de övergripande styrdokumenten, definierat eller 
konkretiserat uppsiktsplikten och hur den ska utformas. Vår bedömning är därmed att 
kommunstyrelsen inte på ett tillräckligt tydligt sätt har tydliggjort hur dess 
samordningsansvar och uppsikt ska fullgöras.  
Kommunstyrelsens samordningsansvar och uppsiktsplikt omnämns i ett flertal 
styrdokument, såsom kommunstyrelsens reglemente, instruktion för kommunchef, 
bolagsordning och ägardirektiv. Däremot finns inget övergripande dokument som 
sammanhållet definierar hur uppsiktsplikten ska utövas. Detta medför att det är svårt 
att överblicka formerna för uppsikten. För att tydliggöra detta bedömer vi att en plan bör 
upprättas där det framgår vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för att 
kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på vilket sätt 
detta ska ske. En sådan plan bör svara på följande frågor:  

• Vilken information behöver styrelsen för sin uppsikt? 

• Hur ska den vara utformad? 

• Vem ska redovisa informationen? 

• När ska informationen delges styrelsen? 

• När, hur och i vilket syfte ska styrelsen träffa övriga nämnder? 

• Hur kan informationen användas för att stötta upp övriga nämnder i deras 
styrning och ledning av verksamheterna? 
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En stor del av arbetet genomförs redan genom det arbete som utförs kopplat till 
ekonomi- och verksamhetsstyrning, intern kontroll, formella och icke-formella dialoger 
på såväl politisk som tjänstepersonsnivå. Detta arbete bedömer vi dock kan 
formaliseras på ett tydligare sätt, vilket är ett arbete som pågår. 

3.2 Kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 

3.2.1 Uppsikt över nämnder 
Kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna sker främst i samband med 
budgetprocessen, uppföljning i samband med månadsuppföljningar, delår- och 
årsredovisning samt vid dialogmöten (inom ramen för budgetprocessen) och 
bokslutsdagen. 
Utöver dialogmöten och bokslutsdagen har inte kommunstyrelsen några 
återkommande formaliserade träffar med övriga nämnder och uppsiktsfrågorna är inte 
separerade från övriga frågor på styrelsens dagordning.  
Utöver den ordinarie uppföljningsprocessen sker redovisning och uppföljning av 
verksamheternas resultat och utveckling i första hand på tjänstepersonsnivå. Det sker i 
kommunledningsgruppen och via förvaltningschefernas enskilda möten med 
kommundirektören. Kommunledningsgruppen har möte veckovis och förvaltningschefer 
träffar kommundirektören månadsvis för avstämning. Den information som 
kommundirektören får kring verksamheten vid dessa möten kan föras vidare till 
kommunstyrelsen. Respektive förvaltningschef kan även föra information som kommer 
fram vid dessa möten till sina respektive nämnder.  
Det pågår ett arbete med att se över såväl budgetprocessen som uppsiktsplikten där 
de inledningsvis gör en kartläggning kring hur andra kommuner arbetar.  

3.2.1.1 Uppsikt genom ekonomi- och verksamhetsstyrning 
Kommunens styrmodell ligger till grund för kommunstyrelsens utövande av sin uppsikt 
av nämnderna. Kommunstyrelsen erhåller ekonomiska månadsuppföljningar i mars, 
september och oktober, som inkluderar övriga nämnders delar. Utöver det så erhåller 
kommunstyrelsen uppföljning i samband med delårsrapport (april och augusti) och 
årsredovisning. Även internkontrollplan och uppföljning av denna lämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. Delårsbokslut och årsredovisning beslutas av 
kommunfullmäktige.  
De intervjuade menar att merparten av kommunstyrelsens ledamöter har en god 
kunskap om utvecklingen i kommunen. Detta genom den ordinarie 
uppföljningsprocessen samt att politiker och tjänstemän håller sig informerade om 
händelser och utveckling i övriga verksamheter genom olika formella och icke-formella 
forum. Det sker dock inte någon formell dialog mellan kommunstyrelsen och andra 
nämnder, eller någon strukturerad återföring till kommunstyrelsen utifrån den 
information som ledamöterna får, se mer om det nedan.   
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3.2.1.2 Uppsikt genom dialog och löpande information 
Utöver de uppföljningstillfällen som beskrivs i föregående avsnitt har inte 
kommunstyrelsen några formaliserade dialogmöten med övriga nämnder under året. 
Information och upplysningar erhålls genom att politiker för dialog i partigrupper, 
ordförandeträffar och andra informella möten och träffar. De intervjuade menar att 
kommunstyrelsen genom detta har en god kunskap om övriga nämnders ekonomi och 
verksamhet, samt ev. händelser av betydelse för kommunens ställning och utveckling. 
Det sker dock inte någon strukturerad återföring till övriga ledamöter på sammanträden 
eller liknande.  
Om kommunstyrelsen behöver få information i specifika frågor eller händelser så 
identifieras detta enligt ovan, eller genom den samverkan som tjänstepersonerna i 
förvaltningarna har. Detta lyfts då till arbetsutskottet för avgörande om det är ett ärende 
som ska hanteras på kommande sammanträde med kommunstyrelsen.  

3.2.1.3 Uppsikt genom intern kontroll 
Som nämns i 3.2.1.1 ska kommunstyrelsen ta del av övriga nämnders 
internkontrollplaner och den uppföljning som sker årligen. De intervjuade uppger att så 
också sker men det framgår dock inte av protokoll att så skett. Vi har inte heller kunnat 
se något som styrker att kommunstyrelsen gjort någon utvärdering av kommunens 
samlade system för intern kontroll, med grund i nämndernas uppföljningsrapporter. 

3.2.1.4 Information och åtgärder utifrån uppsiktsplikten 
Information till styrelsen 

Under året har kommunstyrelsen fått löpande information om aktuella frågor och 
händelser i såväl det egna verksamhetsområdet som i övriga nämnders verksamheter. 
Information sker både genom de ärenden som de är ålagda att besluta i, eller där 
fullmäktige ska besluta i ärendena och genom formella informationspunkter där 
ansvariga tjänstemän deltar för att redogöra för särskilda frågor/områden. Även 
kommundirektören har en stående informationspunkt där hon redogör för väsentliga 
frågor/händelser. Exempel på frågor som varit aktuella under 2020 och 2021 som 
kommundirektören informerat om är familjecentralens lokaler, bolagsutredningen, 
vattenförsörjning inför sommaren, framtagande av ny översiktsplan, hyresmodell, 
Agenda 2030, uppdrag avseende ny färja med mera.   
Ytterligare frågor som hanterats som informationsärenden på kommunstyrelsens 
sammanträden rör bland annat kommunens hantering av covid-19-pandemin och 
frågor kopplade till denna, egenavgifter inom färdtjänsten till följd av ny zonstruktur, 
mark- och exploateringsfrågor, regeringsbeslut om strandskydd, pågående ärenden 
inom fiskehamnsområdet i Rönnäng, vårdsamverkan m.m. 
Beslut/åtgärder utifrån händelser och utvecklingen i nämnder 

De beslut som fattas av kommunstyrelsen är framförallt kopplade till ärenden som är av 
den dignitet att de ska beslutas alternativt beredas av kommunstyrelsen enligt gällande 
reglementen. En sådan fråga, som behandlats löpande under åren, är framtidens 
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skolstruktur och lokalförsörjning. Kommunstyrelsen har också fått löpande information 
om bolagsutredningen, som slutligen hanterats som ett beslutsärende.  
Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ramjustering om 200 tkr mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 
Detta avser medel för strandstädning som fanns i kommunstyrelsens budgetram men 
hanteras av miljöavdelningen under samhällsbyggnadsnämnden.  
Vidtagna åtgärder utifrån ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsen erhåller, som tidigare nämnt, ekonomisk uppföljning vid sex tillfällen 
per år (inkl. delårsbokslut och årsredovisning). Månadsuppföljningarna har hanterats 
som informationsärenden, utan att beslut om åtgärder vidtagits. I samband med att 
kommunstyrelsen behandlade delårsbokslutet per april 2020 beslutade den att uppdra 
åt samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
att vid nästa uppföljning redovisa åtgärder för en budget i balans. Detta 
återrapporterades endast delvis i samband med delårsbokslut per augusti5. I samband 
med behandling av delårsbokslutet per augusti 2020 yrkades tillägg om att 
kommunstyrelsen ska uppmana nämnder som har prognostiserat underskott att 
återkomma med åtgärder för budget i balans. Yrkandet avslogs dock och 
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet, utan 
ytterligare åtgärder.  
I samband med behandlings av delårsbokslutet per april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram åtgärder för att hålla sina angivna budgetramar 2021. 
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att 5 mkr tillförs barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 2021, detta som en permanent nivåhöjning för att 
förstärka verksamheten och starta arbetet med att minska den ”utbildningsskuld” som 
byggts upp under 2020 och 2021. 
I samband med att kommunstyrelsen beslutade om delårsrapport för Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund per augusti beslutade även styrelsen om att uppmana Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund att vidta åtgärder för att minska underskottet i 
prognostiserat resultat. 

3.2.1.5 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att det finns en grundstruktur för att 
säkerställa att den får del av den information och de upplysningar den behöver, för att 
kunna fullgöra sitt ansvar. Strukturen behöver dock formaliseras för att säkerställa att:  

• Det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten innebär och 
omfattar 

 
5 Kommunstyrelsens åtgärder för en ekonomi i balans redovisades, men underskottet svarade Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund (ett ärende som hanterats separat). Samhällsbyggnadsnämnden 
lämnade inte några åtgärder för en ekonomi i balans men redovisade en budget i balans per augusti. 
Barn- och utbildningsnämnden återrapporterade och skickade åtgärder för budget i balans till 
kommunstyrelsen, men det hanterades inte på kommunstyrelsens sammanträde. 
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• Tydliggöra hur, när och med vilket syfte dialoger med nämnderna ska ske 

• Det bli tydliggjort hur information och upplysningar ska återföras till 
kommunstyrelsen, för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, 
och kunskap om, övriga nämnders verksamhet och utveckling.   

• Återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna uppdrag som 
uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende intern kontroll) 

Vi noterar att kommunstyrelsen erhåller information om frågor/områden som är 
väsentliga för kommunen och dess utveckling. Det sker som informationspunkter och i 
information från kommundirektören. Det sker dock sällan att råd och anvisningar 
(alternativt uppdrag) ges till nämnderna utifrån given information. Vid de tillfällen så 
skett kan kommunstyrelsen stärka uppföljningen av detta. 

3.2.2 Uppsikt över de kommunala bolagen 
Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen är mer formaliserad än 
uppsikten över nämnderna. Hur den är utformad framgår av ägardirektiv och 
bolagsordning. Bolagen ska delge verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen 
samt lämna det underlag som kommunen begär inför upprättande av kommunens 
årsredovisning. Det åligger också bolagen att delge och informera kommunstyrelsen 
vid händelser eller annat som kommunstyrelsen bör uppmärksammas på. 
Kommunstyrelsen ska också få del av protokoll, årsredovisning, revisionsberättelse, 
granskningsrapport etc. Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen får del av 
detta, samt övergripande information i samband med delårsboksluten. I 
delårsboksluten lyfter de även in balans och resultat för bolagen och i delårsbokslutet 
per augusti lyfts även väsentliga händelser fram. Protokoll från bolagen rapporteras till 
kommunstyrelsen vid varje sammanträde. 

3.2.2.1 Uppsikt genom ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att de har i uppgift att utöva uppsiktsplikt i 
kommunens hel- och delägda aktiebolag genom prövning i beslut årligen senast den 
30 november. Vi kan konstatera att så också har skett, där kommunstyrelsen på sitt 
sammanträde den 26 november 2020 beslutade att verksamheterna i Tjörns 
Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Hamnar AB under 2019 har 
varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Vidare beslutas att verksamheten i Tjörns Bostads AB till 
viss del har bedrivits på sätt som varit oförenligt med det ändamål som anges i 
bolagsordning/ägardirektiv. Det stadgade ändamålet har därtill visat sig vara oförenligt 
med de kommunala befogenheter och den lagstiftning som utgör ram för bolagets 
verksamhet. Kommunen och Tjörns Bostad AB har justerat hyresavtalen avseende de 
verksamhetslokaler som kommunen hyr, vilket innebär att del av problemen redan har 
åtgärdats. Med hänsyn till att det också pågår en översyn av bolagets verksamhet, som 
utreder förslag på hur bolagets verksamhet ska bedrivas framöver, saknas det skäl att 
föreslå ytterligare åtgärder. 
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På samma sammanträde beslutas även att verksamheterna i Renova AB, Renova Miljö 
AB och Soltak AB under 2019 har varit förenliga med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslut avseende de helägda bolagen baseras på årsredovisning, revisionsberättelser 
samt den information som erhållits i samband med ägardialog.  
Beslutet avseende de delägda bolagen baseras enligt uppgift på de uppgifter 
kommunen tagit del av genom årsredovisningar och revisionsberättelser.  

3.2.2.2 Uppsikt genom ägardialog 
Utöver den formaliserade styrning och uppföljning som sker enligt ovan genomförs 
även ägardialoger/bolagsdagar årligen där bolagen redovisar för deras verksamhet och 
resultat. Detta uppges ske i fullmäktiges regi och utgör en del av ägarstyrningen. Det är 
dock ett tillfälle även för kommunstyrelsen att få information om bolagen och dess 
utveckling. 
Av intervjuer framgår att uppsikten i stor utsträckning sker i moderbolaget, där alla 
bolagen är representerade på varje styrelsemöte och redovisar ekonomi och 
verksamhet. Detta sker 4 ggr per år och noteras på en översiktlig nivå i moderbolagets 
protokoll. Ett flertal av kommunstyrelsens ledamöter finns representerade i 
moderbolagets styrelse, men det sker inte något formell återkoppling till 
kommunstyrelsen utifrån vad som framkommer där (utöver vad som framkommer av 
protokoll som delges hela kommunstyrelsen).  
En av VD:arna i bolagen är med i kommunledningsgruppen och det genomförs också 
koncernträffar, för att diskutera gemensamma frågor ur ett strategiskt perspektiv. En 
fråga som berör både förvaltningar och bolag är frågan om framtidens skolstruktur.  

3.2.2.3 Översyn av ägardirektiv och bolagsordningar  
Under åren 2020-2021 har det förekommit några ärenden som varit av större vikt, vilket 
kommunstyrelsen fått information om. Bolagsutredningen, som syftat till att se över 
befintlig bolagsstruktur, har kommunstyrelsen fått löpande information om. Beslut har 
nu fattats i frågan och kommunfullmäktige har beslutat att det saknas skäl att ändra 
den nuvarande bolagsstrukturen för de kommunala bolagen, i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade även att ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen att göra en översyn om det finns skäl att ändra nuvarande 
ägardirektiv och bolagsordningar för Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns 
Måltids AB samt Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. 

3.2.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt att det finns en tydlig struktur för 
uppsikten över bolagen. Det framgår av styrdokument hur den är utformad och vilka 
delar den består av. Den kan dock utvecklas genom att säkerställa att det finns en 
struktur samt rutiner för hur information och upplysningar ska återföras till KS, för att 
säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, bolagens 
verksamhet och utveckling. Att det i stor utsträckning föreligger personunion mellan KS 
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och moderbolagets styrelse är inte tillräckligt utifrån att samtliga ledamöter har samma 
ansvar avseende uppsikten. Det krävs därmed utvecklade rutiner för återföring.  

3.3 Rapportering till kommunfullmäktige 

3.3.1 Rapportering utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Av allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun framgår det att 
nämnderna kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet samt fortlöpande redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i 
reglemente och genom finansbemyndigande. Nämnderna ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. Redovisning ska ske enligt 
riktlinjer som fastställs av fullmäktige och lämnas till styrelsen som samordnar de olika 
nämndernas redovisningar. Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet 
som ålagts den enligt speciallag. 
Rapportering till fullmäktige sker i huvudsak inom ramen för ordinarie 
uppföljningsprocess, det vill säga i samband med delårsbokslut och årsredovisning. 
Därtill lyfts ärenden som kräver ett fullmäktigebeslut, mot bakgrund av dess storlek 
eller karaktär. 

3.3.2 Bedömning 
Utifrån den information och de underlag som vi tagit del av i denna granskning är vår 
bedömning att nämnder och styrelser fullgör sin rapporteringsskyldighet i enlighet med 
vad som framgår av den allmänna stadgan.  
Genom den information som fullmäktige får i samband med delårs- och årsbokslut så 
fullgör kommunstyrelsen sitt ansvar om att om att väcka ärende i fullmäktige. Det är 
därefter fullmäktige som ansvarar för att besluta om att godkänna rapporteringen och 
dess innehåll alternativt besluta om åtgärder, och vid behov besluta om hur ett 
eventuellt överskridande av budget ska finansieras.  
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på att de enligt kommunallagen 
6 kap. 13 § särskilt ska tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det innebär att 
kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att ta initiativ som syftar till att underlätta 
för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige beslutat om samt att ta de initiativ 
som krävs för att uppmärksamma kommunfullmäktige på de svårigheter som 
nämnderna har att nå fastställda mål. När så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende 
i fullmäktige om det finns risk för att nämnderna annars överskrider budget och därmed 
sina befogenheter.  

3.4 Resultat av enkät till styrelse och nämnder 
Som komplement till våra intervjuer och dokumentstudie har vi genomfört en 
enkätundersökning. Undersökningen riktade sig till ledamöter och ersättare i 
kommunens styrelse, nämnder och bolag. Syftet med undersökningen var att kartlägga 
hur ledamöterna uppfattar kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Nedan redogörs 
för det övergripande resultatet från enkäterna.  
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Övergripande resultat från enkät (nämnder) 

• Svarsfrekvens 66 procent 

• 62 procent anser att dialogen med kommunstyrelsen kring hur nämndens 
verksamheter utvecklas ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag är 
obefintlig alternativt kan utvecklas. 

• 68 procent anser att kommunstyrelsen inte har någon alternativ kan utveckla 
sin kunskap om nämndens verksamhet (för att kunna ge råd och anvisningar)  

• 60 procent anser att de får bra/mycket bra information kring den egna 
nämndens verksamheter ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Övergripande resultat från enkät (bolag) 

• Svarsfrekvens 50 % 

• 67 procent anser att dialogen med kommunstyrelsen kring hur bolagens 
verksamheter utvecklas ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag är 
obefintlig alternativt kan utvecklas. 

• 61 procent anser att kommunstyrelsen inte har någon alternativ kan utveckla 
sin kunskap om bolagens verksamhet (för att kunna ge råd och anvisningar)  

• 72 procent anser att de får bra/mycket bra information kring den egna 
verksamheten ställt till kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

3.4.1 Kommentarer/bedömning 
Då svarsfrekvensen är förhållandevis låg är det svårt att dra några långtgående 
slutsatser av resultatet. De svar som inkommit indikerar dock att det finns behov av att 
utveckla dialogen med nämnder och bolag samt att kommunstyrelsen kan/bör 
tydliggöra hur och i vilka former den samlar in information och kunskap om 
verksamheterna och dess utveckling. Även nämnderna kan/bör tydliggöra vilken 
uppföljning/återredovisning de behöver från den egna förvaltningen avseende 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag. I bolagen anger en högre andel ledamöter att 
de får bra/mycket bra information om den egna verksamheten ställt till 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen i 
viss utsträckning säkerställt att dess samordningsansvar och uppsiktsplikt över 
nämndernas och bolagens verksamhet fullgörs på ett ändamålsenligt sätt.  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar omnämns i flera 
styrdokument, men det saknas ett övergripande dokument som sammanhåller 
definierar vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utövas/utformas. Vi bedömer 
dock att kommunstyrelsen har en grundstruktur för arbetet med uppsikt och 
samordning genom att det finns en rad formaliserade aktiviteter som utgör delar av 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Arbetet med uppsikten bedrivs i huvudsak inom 
ramen för styrelsens och nämndernas ekonomi- och verksamhetsstyrning och deras 
arbete med intern kontroll. Därtill genomförs såväl formella som icke-formella dialoger 
på både politisk och tjänstepersonsnivå. Det saknas dock rutiner för hur återföring från 
genomförda dialoger ska ske, så att hela kommunstyrelsen får del av all information 
och alla upplysningar.  
Dessa aktiviteter säkerställer i stor utsträckning att kommunstyrelsen får de 
upplysningar och den information den behöver för att kunna fullgöra sitt ansvar. Vi 
bedömer dock att det arbete som bedrivs kan formaliseras på ett än tydligare sätt, 
vilket är ett arbete som pågår. 
Utifrån vad som framkommit av denna granskning så bedömer vi att den rapportering 
som sker till fullmäktige från styrelse och nämnder är tillräcklig och ändamålsenlig, 
utifrån vad som angetts i gällande styrdokument. Genom den information som 
fullmäktige får i samband med delårs- och årsbokslut så fullgör kommunstyrelsen sitt 
ansvar om att om att väcka ärende i fullmäktige. Det är därefter fullmäktige som 
ansvarar för att besluta om att godkänna rapporteringen och dess innehåll alternativt 
besluta om åtgärder, och vid behov besluta om hur ett eventuellt överskridande av 
budget ska finansieras.  
Vi vill dock särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på dess ansvar att tillse att 
kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har en särskild skyldighet att 
ta initiativ som syftar till att underlätta för nämnderna att uppnå de mål som fullmäktige 
beslutat om samt att ta de initiativ som krävs för att uppmärksamma 
kommunfullmäktige på de svårigheter som nämnderna har att nå fastställda mål. När 
så krävs ska kommunstyrelsen väcka ärende i fullmäktige om det finns risk för att 
nämnderna annars överskrider budget och därmed sina befogenheter.  

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och hur den ska utformas 

• Upprätta en plan för vilken information kommunstyrelsen behöver ta del av för 
att kunna upprätthålla sin uppsikt över nämnder och bolag, samt när i tid och på 
vilket sätt detta ska ske. Planen bör svara på följande frågor:  

o Vilken information behöver styrelsen för sin uppsikt? 
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o Hur ska den vara utformad? 
o Vem ska redovisa informationen? 
o När ska informationen delges styrelsen? 
o När, hur och i vilket syfte ska styrelsen träffa övriga nämnder? 
o Hur kan informationen användas för att stötta upp övriga nämnder i 

deras styrning och ledning av verksamheterna? 

• Identifiera och tydliggöra vilken dialog och vilken uppföljning som redan sker i 
förvaltningarna och nämnderna i syfte att bättre använda befintlig information 
för uppsiktsplikten.  

• Säkerställa att det finns en samlad/gemensam syn på vad uppsiktsplikten 
innebär och omfattar. Detta kan göras genom att i samband med varje 
mandatperiods början särskilt gå igenom vad uppsikten och det samordnande 
uppdraget innebär med samtliga ledamöter i styrelsen, övriga nämnder och 
bolagens styrelser.  

• Tydliggöra hur information och upplysningar ska återföras till kommunstyrelsen, 
för att säkerställa att samtliga ledamöter har samma insikt i, och kunskap om, 
övriga nämnders och bolags verksamhet och utveckling.   

• Säkerställa att återkoppling/uppföljning sker till kommunstyrelsen av såväl givna 
uppdrag som uppgifter/ansvar enligt styrdokument (ex. avseende 
åtgärdsplaner, intern kontroll etc.) 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens uppföljning 
av skolplikt och frånvaro i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Vi bedömer sammanfattningsvis att det finns brister i barn- och utbildningsnämndens 
bevakning av skolplikten och kontroll över elevers närvaro i grundskolan. Vi ser brister 
vad gäller anmälan till huvudman från rektor, men bedömer samtidigt att införskaffad 
modul i digitalt ärendehanteringssystem bör kunna avhjälpa bristen. Vi bedömer också 
att uppföljningen på aggregerad nivå vad gäller elever med problematisk skolfrånvaro 
bör stärkas så att nämnden kan säkerställa att elever i behov av olika stödinsatser får 
det på ett sådant sätt att skolfrånvaron minskar. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att 

 säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då utredning 
av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st. SkolL) 

 komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan till hemkommun (7 kap. 
22 § 2 st. SkolL). 

 systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro särskilt ur ett 
skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin styrning av det systematiska 
kvalitetsarbetet tillse att skolplikt och frånvaro följs upp. (SKOLFS 2012:34, sid. 
18) 
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2 Inledning 
Revisorerna i Tjörns kommun vill i enlighet med revisionsplanen granska barn- och 
utbildningsnämndens uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola. Skollagen 
reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har inom 
utbildningsområdet. Enligt 7 kap. 10 § skollagen har alla barn från sex år till avslutad 
grundskoleutbildning skolplikt. Kommunen ska enligt 7 kap. 22 § se till ”att eleverna i 
dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång”. Om en elev inte fullgör sin 
skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren ”inte har gjort vad denne är skyldig att 
göra […] får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter”. Detta får även ske vid vite. (7 kap. 23 § SkolL) I både grundskolan gäller 
att eleverna ska vara närvarande och om de inte är det ska vårdnadshavarna 
underrättas samma dag som frånvaron noteras. Huvudmannen för en skola är också 
skyldig att informera en hemkommun om eleven uteblir från undervisningen, vilket är 
viktigt ur två perspektiv, dels så att hemkommunen kan säkerställa att eleven får 
utbildning eller blir föremål för annan insats, dels att hemkommunen inte betalar för 
elevers utbildning utan att eleverna deltar i undervisningen 
Kommunens revisorer ser i sin risk- och väsentlighetsanalys att konsekvenserna av 
eventuella brister i kommunens rutiner och insatser kan få stora konsekvenser på 
enskilda barns förutsättningar att utvecklas som självförsörjande samhällsmedborgare. 
Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har 
en tillräcklig kontroll av uppföljning av frånvaro i grundskola och gymnasieskola.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

 Har nämnden riktlinjer/rutiner  
o för att tillse att skolplikt fullgörs? 
o vid föreläggande och vite? 
o för att utredningen av skälen för elevens frånvaro sker i samråd med 

rektorn för elevens skolenhet och med elevhälsan och att frånvaron 
anmäls till huvudmannen om utredning inleds? 

o för anmälan och uppföljning av elevers frånvaro hos andra, kommunala 
eller fristående, huvudmän. 

 Finns ändamålsenliga digitala system för registrering och uppföljning av 
frånvaro? 

 Hur följer nämnden upp elevernas samlade frånvaro, att vårdnadshavare till 
omyndiga elever informeras om frånvaro samma dag som frånvaron inträffat, 
att rektor vid upprepad eller längre frånvaro skyndsamt utreder och att åtgärder 
vidtas? 
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna motsvarar 

 kommunallag (2017:725) 6 kap. 6 § 

 skollag (2010:800), 7 kap. 2, 10, 17, 19 a och 20-23 §§, 

 allmänna råd (SKOLFS 2012:34). Arbetet med att främja närvaro och att 
uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, och 

 interna riktlinjer och regler. 

2.3 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, certifierad kommunal revisor och specialist 
och Klara Engström, verksamhetsrevisor. Liz Gard, certifierad kommunal yrkesrevisor, 
har deltagit i sin roll som kvalitetsansvarig. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier av Skolinspektionens sammanställning av 
anmälningar angående skolplikt i Tjörns kommun, dokumentstudier och intervjuer med 
barn- och utbildningsnämndens ordförande och förste vice ordförande, skolchef, urval 
av rektorer och lärare i grundskola. 
 Rapporten är faktagranskad av respondenterna. 
 

  

241



 

 4 
 
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Granskning av kommunens uppföljning av skolplikt och frånvaro i grundskola 
KPMG AB 
 2022-03-02 

3 Om skolplikt och skolfrånvaro 
Hemkommunen ansvarar enligt 7 kap. 21 § för att elever som inte går i dess 
grundskola fullgör sin skolplikt på annat sätt. Huvudmannen ska enligt 7 kap. 22 § se 
till att eleverna i dess grundskola fullgör sin skolplikt. I de flesta fall handlar det om att 
eleverna går på en fristående skola eller i en skola i en annan kommun. Om en elev 
börjar eller slutar på en friskola eller är ”frånvarande i betydande utsträckning” ska 
huvudmannen anmäla detta till hemkommunen. (7 kap. 22 § 2 st. SkolL)  
Att skolplikten fullgörs är också ett ansvar för vårdnadshavarna. (7 kap. 20 § SkolL). 
Om en vårdnadshavare inte gör vad vederbörande är skyldig att göra får 
hemkommunen förelägga vårdnadshavarna ”att fullgöra sina skyldigheter”. Ett 
föreläggande får också förenas med vite. (7 kap. 23 § SkolL)  
1 juli 2018 trädde en lagändring i kraft, vilken stärkte rektors ansvar för uppföljning av 
elevers frånvaro. Om en elev ofta1 eller under längre tid är frånvarande och rektor inte 
har beviljat ledighet ska rektor skyndsamt utreda orsakerna. När en sådan utredning 
har inletts ska också huvudmannen informeras. (7 kap. 19 a § SkolL). Krav på 
utredning gäller också för rektor i gymnasieskolan. (15 kap. 16 § 3 st.) Rektor behöver 
emellertid inte informera huvudmannen. 
Om en elev under kortare tid, högst tio skoldagar per läsår, behöver vara ledig från 
skolan för enskild angelägenhet får detta beviljas av rektor. Längre ledighet får beviljas 
om synnerliga skäl föreligger. (7 kap. 18 § SkolL). Med enskild angelägenhet avser 
Skolverket till exempel ”vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider”.2 

4 Resultat av granskningen 
I Tjörn kommun finns sju kommunala grundskoleenheter. Av de i kommunen 
folkbokförda barnen går 95 procent i kommunal skola i kommunen. Fyra procent läser 
vid en skolenhet utanför kommunen. 
På Tjörns kommuns hemsida ges ingen information om skolplikt i grundskola och 
därmed inte heller om vårdnadshavarnas ansvar för att skolplikten uppfylls. Däremot 
finns information om val av skola, byte av skola samt om ledighet. 
Under de senaste fem åren (2017-2021) har fyra anmälningar gjorts till 
Skolinspektionen inom området skolplikt och rätt till utbildning. Skolinspektionen 
beslutade att överlämna ärendet till huvudmannen för handläggning inom 
klagomålshanteringen i ett ärende och beslutade om föreläggande vid tre tillfällen.3 
Skolinspektionen ansåg, i det första ärendet från 2017, att kommunen brustit vad gäller 
skyndsam utredning av frånvaro och eventuella behov av särskilt stöd samt att vidta de 
åtgärder som krävs. De andra två ärendena, som i praktiken utgörs av ett ärende, 

 
1 Enligt prop. 2017/18:182 sid. 57 är det rektor som avgör ”exakt hur många tillfällen” eller hur många 
dagar i följd som en elev kan vara frånvarande utan att utredningsskyldighet inträder.  
2 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan, 2020-01-27, kl. 15:15 
3 Skolinspektionens diarienummer 2017:9216, 2019:1394 och 2019:2962 
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renderade kritik utifrån kommunens ansvar att ”säkerställa att eleverna får sin rätt till 
utbildning tillgodosedd”4. 

4.1 Styrning, riktlinjer och rutiner 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande menar att nämnden under innevarande år 
har haft stort fokus på frågan om skolplikt och närvaro i skolan. Genom att rikta fokus 
på olika frågor tydliggörs för verksamheten att frågan är viktig. Riktlinjer har också 
utarbetats. 
För skolpliktshantering finns ett internt styrdokument benämnt Riktlinjer för 
föreläggande och vitesföreläggande5. Nämnden beslutade om riktlinjerna vid sitt 
sammanträde i april 2020.6 Riktlinjerna omfattar inte bara formella skolpliktsärenden 
utan arbetet med närvaro på flera nivåer. Kommunens uppföljning av inflyttning av nya 
medborgare till kommunen regleras däremot i Rutin för skolpliktsbevakning 
grundskolan”. I intervju med skolchef och rektorer framkommer att uppföljning av 
inflyttade familjer görs på både huvudmanna- och enhetsnivå. När ett nytt barn flyttar in 
i kommunen får skolenheternas administratörer information genom 
elevhanteringssystemet Procapita som är kopplat till kommuninvånarregistret, KIR. Av 
rutinen framgår att ”varje vecka sker kontroll av aviseringar med in- och utflyttningar 
till/från Tjörns kommun via Skatteverkets folkbokföringsuppgifter i Procapita”. Ansvarig 
skola, genom administratör, inom upptagningsområdet tar därefter kontakt med 
familjen. På huvudmannanivå görs kontrollkörning tre gånger per termin för att 
säkerställa att det inte finns folkbokförda elever utan skolplacering i kommunen.  
Bilden nedan visar hur arbetet mot frånvaro bedrivs på tre nivåer, från ett allmänt 
främjande och förebyggande arbete till arbete med oroande och problematisk frånvaro. 

 

 
4 Skolinspektionen (2019-04-24): Beslut med anledning av anmälan gällande Rönnängs skola i Tjörns 
kommun dnr 2019:1394 och dnr 2019:2962 
5 Även om namnet får läsaren att tänka på det sista steget i handläggning av skolpliktsfrågor omfattar 
riktlinjerna skolfrånvaro från första nivån. 
6 BUN 2020-04-23 § 47 
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Det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet utvecklas vidare i 
utbildningsförvaltningens styrdokument Närvaroplan för Tjörns grundskola och särskola 
– Sedd och saknad.7  Rutiner för främjande av närvaro och för oroande frånvaro, 
benämnd Frånvarorutin för mentor i Tjörns kommun, som bland annat reglerar hur 
arbetet ska bedrivas vid skolenheter finns framtagna. Förutom arbetsgång finns 
dokumentationsmallar för bland annat samtal med elev och uppföljning. 
Intervjuade rektorer och lärare redogör för hur frånvaroarbete bedrivs och uppger att 
det görs enligt beslutade riktlinjer och rutiner. Av frånvarorutinen framgår att mentor vid 
första frånvarotillfället för en elev ska kontakta vårdnadshavare per telefon. I intervju 
framgår att det görs genom att skolans administratör eller elevens mentor kontaktar 
hemmet. Parallellt med detta går ett sms hem till vårdnadshavarna direkt efter att första 
frånvarolektionen är registrerad. 
Frånvaro vid tre tillfällen bedöms som upprepad frånvaro och ska medföra att 
vårdnadshavare tillsammans med elev kallas till möte med mentor och eventuell 
representant för elevhälsan. Skulle frånvaron fortsätta efter att en utvärdering gjorts 
efter två veckor anmäls ärendet till elevhälsoteam (EHT) och därmed startas en 
utredning i enlighet med lag. När ett frånvaroärende lyfts på EHT gör rektor en 
anmälan till huvudmannen på särskild blankett som finns som bilaga till Närvaroplan för 
Tjörns grundskola och särskola – Sedd och saknad. Blanketten är hämtad ur det 
juridiska stödsystemet Draftit. Anmälan görs på fysisk blankett och registreras av 
skolenheternas administratörer i diariesystemet Evolution, enligt intervjuade rektorer. 
Av intervjuer framgår att huvudmannen inte i alla fall har fått information om att 
utredning har startats. Vid tiden för granskningen var handläggningen under förändring 
från analog till digital. I slutet av februari 2022 räknar skolchefen med att alla 
anmälningar till huvudmannen ska göras digitalt av rektor i en modul till det digitala 
ärendehanteringssystemet DF Respons. Ur detta system kan sedan alla anmälningar 
sammanställas och redovisas för nämnden vid varje sammanträde, enligt skolchefen. 
Hela processen från anmälan till huvudman fram till eventuellt beslut om föreläggande 
vid vite regleras i Riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande.8  
Av nämndens protokoll framgår att huvudmannen informerats om ”utredning av 
oroande frånvaro” under ärenderubriken Anmälan om delegeringsbeslut 2021.9 Det har 
gjorts vid två tillfällen under åren 2020 och 2021. Det gäller sammanträdena i oktober 
och november 2021. Informationen gäller utredningar vid Bleket skola. Vid 
sammanträdet i januari 2022 anmäldes två delegeringsbeslut gällande utredning av 
oroande frånvaro från Häggvallskolan från höstterminen 2021. 
Vid tiden för granskningen uppskattades att 15-20 elever har en sådan problematisk 
skolfrånvaro att de i huvudsak inte deltog i undervisning på plats. Intervjuade rektorer 
menar att merparten av eleverna har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, vanligen ett autismspektrumtillstånd. Några elever lider också av 
så allvarlig psykisk ohälsa att de är sjukskrivna medan andra kan ha en problematisk 
social hemsituation. På flera skolenheter finns särskilda undervisningsgrupper för 

 
7 Planen är beslutad 2020-10-26 
8 Tjörns kommun (2020-04-23), Riktlinjer för föreläggande och vitesföreläggande: sid. 11 
9  
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elever som behöver en anpassad lärmiljö. I intervjuer med rektorer framgår att det finns 
platser i dessa undervisningsgrupper som motsvarar behoven. En annan insats står 
närvaroteamet för. Tre personer, motsvarande två tjänster, arbetar med elever som har 
problematisk skolfrånvaro. Teamet kan involveras efter att rektor i elevhälsoteam har 
bedömt att teamets insats behövs. Intervjuade lärare menar att teamet både stödjer 
befintlig personal i arbetet med dessa elever och arbetar direkt gentemot eleverna till 
exempel på väg från hem till skola, men även i direkt undervisning. En tredje insats 
som lyfts fram är införskaffandet av klassrumsrobotar. Det finns två stycken i 
kommunen och dessa kan sättas i av närvaroteamet. Roboten motsvarar en elev som 
befinner sig hemma. Eleven följer lektionen och kan interagera med övriga i den grad 
som eleven önskar genom robotteknik. Genom roboten kan eleven också följa med 
klasskamraterna i det sociala umgänget mellan lektioner, enligt skolchef. Både 
nämndens ordförande och förste vice ordförande ser att digitaliseringen av skolan kan 
motverka ökad administrationsbörda hos personalen och öka förutsättningarna för 
anpassningar efter elevs behov. 

4.1.1 Bedömning 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga riktlinjer 
och rutiner för säkerställande av rättssäker och ändamålsenlig handläggning av 
skolplikts- och frånvaroärenden. Riktlinjerna behandlar dock inte skyldigheten för 
huvudmannen enligt 7 kap. 22 § skollagen, att i förekommande fall snarast lämna 
uppgift till hemkommun.  
Befintliga interna styrdokument är kända i verksamheten. Vi bedömer dock att antalet 
anmälningar till huvudman inte har motsvarat antalet faktiska utredningar om 
skolfrånvaro.  Huvudmannen har dock vidtagit åtgärder och ett nytt, och för 
tjänstepersonerna känt, digitalt rapporteringssystem håller på att implementeras. Då 
anmälan till huvudman i samband med att utredning om frånvaro inleds är ett uppdrag 
direkt riktat till rektor bör detta inte redovisas som anmälan av delegeringsbeslut i 
nämndens protokoll. 

4.2 Administrativa system och dokumentation 
Elever registreras i Procapita, som är kopplat till kommuninvånarregistret. På detta sätt 
kan invånare med skolplikt jämföras med registrerade elever i elevhanteringssystemet. 
Skolenheterna använder sig sedan februari 2020 av ett digitalt närvarosystem från 
Tieto. Av nämndens protokoll framgår att tekniska problem försvårade en korrekt 
redovisning och uppföljning av elevers frånvaro.10 Problemen ansågs i huvudsak 
åtgärdade vid återrapportering av internkontroll i juni 2021.11 Rektorerna menar att 
deras lärarpersonal idag i huvudsak rapporterar frånvaro enligt gällande rutiner. 
Intervjuade lärare bedömer att systemet nu, efter att inledningsvis har haft sina brister, i 
huvudsak är välfungerande, enkelt att använda och ändamålsenligt. Särskilt 
uppmärksammas möjligheterna att hämta ut statistikrapporter. Rektorerna kan, förutom 

 
10 BUN 2021-04-29 § 53 
11 BUN 2021-06-16 § 86 
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att se statistik över elevers frånvaro, också följa varje lärares rapporteringsrad och vid 
behov påtala eventuell underlåtenhet på individnivå. 
Utredning i samband med hög frånvaro dokumenteras i PMO12, enligt närvaroplan och 
frånvarorutin. Från slutet av februari 2022 räknar alltså skolchefen med att en specifik 
frånvaromodul ska kunna tas i bruk inom det digitala ärendehanteringssystemet DF 
Respons. Intervjuade rektorer bedömer att modulen kommer att underlätta och 
säkerställa rapportering till huvudman. 

4.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att grundskolan har tillgång till ändamålsenliga digitala system som ger 
förutsättningar för ett effektivt arbete vad gäller registrering och uppföljning av frånvaro 
samt automatisk frånvarorapportering till vårdnadshavarna.  Vi bedömer också att den 
nyligen införskaffade ärendehanteringsmodulen för anmälan om frånvaro till huvudman 
kommer att stödja en hantering av frånvaroutredningar i enlighet med lag. 

4.3 Utbildningsnämndens uppföljning 
I 2020-års internkontroll beslutade nämnden att kontrollera lärares rapportering av 
skolfrånvaro vid lektionerna.13 Uppföljningen påbörjades i maj 2020 med målet att 
samtliga lärare ska redovisa elevers eventuella frånvaro vid samtliga lektioner.14 
Nämnden ansåg att riskerna kvarstod efter årets slut och beslutade att kontrollpunkten 
skulle finnas kvar 2021.15 
Av barn- och utbildningsnämndens protokoll för åren 2020 och 2021framgår att 
nämnden har behandlat frågor om uppföljning av frånvaro i grundskola vid följande 
sammanträden: 

 2020-05-28 Redovisning intern kontroll – ”Uppföljningen för maj månad  
visar att 82,4 % av lärarna i Tjörns skolor registrerat minst 75% 
av alla lektioner.” 

 2021-01-21 Uppföljning av intern kontroll 

 2021-02-18 Information och rapport till huvudman av elevhälsans   
närvaroteam om ”lång och oroande frånvaro” 

 2021-03-18 Intern kontrollplan 2021 

 2021-04-28 Uppföljning av intern kontroll samt beslut efter granskning av  
kommunens revisorer om insatser för barn och unga angående 
förebyggande insatser och resultat av dessa insatser 

 
12 PMO är ett journalsystem för elevhälsan  
13 BUN 2021-02-27 § 21 ”Uppföljning av elevers närvaro och frånvaro i skolan har av olika orsaker inte 
registrerats i tillräckligt hög utsträckning. Genom nytt närvarosystem finns möjlighet till bättre uppföljning.” 
14 BUN 2021-01-21 § 9 
15 BUN 2021-03-18 § 35 
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 2021-05-27 Information om hur ”arbetet med oroande frånvaro ser ut och      
hur rapportering till huvudman fortsättningsvis är planerad” 

 2021-06-16 Uppföljning av intern kontroll 

 2021-10-28 Uppföljning av intern kontroll – ”uppföljningen visar dock att det 
finns stora skillnader i rapporteringen mellan skolorna” 

Utöver ovan angivna ärenden har elevers frånvaro också behandlats inom ramen för 
uppföljning med anledning av Covid-19. 

4.3.1 Bedömning 
Vi kan inte se att nämnden följer upp elevernas samlade frånvaro, att vårdnadshavare 
till omyndiga elever informeras om frånvaro samma dag som frånvaron inträffat eller att 
rektor vid upprepad eller längre frånvaro skyndsamt utreder detta. Vi bedömer att det 
är en brist att frånvaron inte följs upp och analyseras på aggregerad nivå. Om så hade 
gjorts hade nämnden fått underlag för bedömning av om arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt i enlighet med lag. Det är positivt att nämnden, inom 
ramen för sin internkontroll, har följt upp att undervisande personal redovisar frånvaro 
och att nämnden har följt upp frågan till dess att den inte ansetts vara en risk längre.16 
Vi bedömer också att vidtagna åtgärder vad gäller digital ärendehantering kommer att 
stödja en rättssäker hantering av frånvaroärenden. 
Det är angeläget att huvudmannen håller sig informerad om elever med hög 
problematisk skolfrånvaro så att ändamålsenliga åtgärder vidtas inom skolans ram eller 
i samverkan med andra myndigheter. 

  

 
16 Kontrollpunkten finns inte längre med i internkontrollplanen. 
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5 Slutsats och rekommendationer 
Vi bedömer sammanfattningsvis att det finns brister i barn- och utbildningsnämndens 
bevakning av skolplikten och kontroll över elevers närvaro i grundskolan. Vi ser brister 
vad gäller anmälan till huvudman från rektor, men bedömer samtidigt att införskaffad 
modul i digitalt ärendehanteringssystem bör kunna avhjälpa bristen. Vi bedömer också 
att uppföljningen på aggregerad nivå vad gäller elever med problematisk skolfrånvaro 
bör stärkas så att nämnden kan säkerställa att elever i behov av olika stödinsatser får 
det på ett sådant sätt att skolfrånvaron minskar. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att 

 säkerställa att en elevs frånvaro snarast anmäls till huvudmannen då utredning 
av elevs frånvaro inletts av rektor. (7 kap. 19 a § 3 st. SkolL) 

 komplettera befintliga riktlinjer med rutiner för anmälan till hemkommun (7 kap. 
22 § 2 st. SkolL). 

 systematiskt följa upp och analysera elevers frånvaro särskilt ur ett 
skolpliktsperspektiv. Huvudmannen bör i sin styrning av det systematiska 
kvalitetsarbetet tillse att skolplikt och frånvaro följs upp. (SKOLFS 2012:34, sid. 
18) 

 
KPMG, dag som ovan  
 
 
 
Joakim Nertyk     Liz Gard 
certifierad kommunal revisor   certifierad kommunal yrkesrevisor 

specialist      kundansvarig 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 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 nivån1. 
Urvalet av beslut har gjorts utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattat under 
perioden 2019-2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att fattade politiska 
beslut genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas 
ytterligare i de granskade nämnderna.  
Vår bedömning grundar sig i att det i viss utsträckning finns inarbetade arbetssätt som 
till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Dessa kan dock 
stärkas och dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processen. Inom ramen för 
granskningen har vi också tittat närmare på tio beslut, varav sex beslut bedöms vara 
verkställda, ett är inte verkställt och för tre av besluten så pågår arbete vid tidpunkten för 
granskningen. För fyra av de granskade besluten har återrapportering skett till politisk 
nivå, för resterande sex beslut har detta inte skett (plan om återrapportering finns dock 
för tre av dessa ärenden). 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och de 
granskade nämnderna att: 
— Se över och upprätta rutiner för beslutsuppföljning i syfte att säkerställa att 

återrapportering sker av fattade beslut 
— Tillse att rutinerna dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processerna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Med politisk nivå avses styrelse eller nämnd som ansvarat för verkställande av beslutet 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Att fattade beslut genomförs, eller återrapporteras om de av någon orsak inte genom-
förts, är något som politiken många gånger förutsätter. Revisionen anser att det med 
hänsyn till det demokratiska systemet och legitimiteten för den politiska nivån är viktigt 
att säkerställa att fattade beslut genomförs och har därför beslutat att granska att så 
sker.  
Revisorerna bedömer att risken för att fattade beslut inte genomförs inte är försumbar 
och har därför valt att genomföra en fördjupad granskning på området. 

2.1 Syfte och avgränsning 
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 besvarat följande revisionsfrågor: 
— Finns system, rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning i de berörda nämnderna?  
— Sker det att beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt?  
— Återrapporteras det till den politiska nivån om fattade beslut inte genomförs?  
Granskningen omfattar endast beslutsärenden och avser beslut fattade av 
kommunfullmäktige under tidsperioden 2019–2021. Beslut gällande yttranden med mera 
kopplat till gransknings-/revisionsrapporter har ej inkluderats.  
Granskningen har genomförts i två steg, där en första delrapportering kring ett beslut 
gjordes till revisorerna i april 2021.  
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
samt samhällsbyggnadsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 §  
— Övriga tillämpliga delar av kommunallagen  
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier 

— Intervjuer/skriftliga avstämningar har genomförts med: 
- Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
- Nämndsekreterare, barn- och utbildningsnämnden 
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- Nämndsekreterare, socialnämnden 
- Nämndsekreterare, samhällsbyggnadsnämnden 
- Kommunsekreterare 

— Skriftliga avstämningar per mail för att inhämta information kring hantering av 
specifika ärenden 

— Genomgång av beslut som kommunfullmäktige fattat under perioden 2019–2021.  
— De fullmäktigebeslut vi följt upp inom ramen för denna granskning framgår 

av bilaga 1 
Förvaltningschefer, kontaktpersoner för utvalda beslut och nämndsekreterare i samtliga 
berörda nämnder har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253



 

    5 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Övergripande styrdokument och rutiner 

I kommunallagen regleras generellt sett inte hur beslut ska verkställas eller följas upp 
utan det är upp till kommunen att eventuellt utarbeta rutiner för detta. I lagen regleras 
däremot att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges 
beslut verkställs samt att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de upp-
drag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som ska besluta om omfatt-
ningen av redovisningen och formerna för den. Av lagen framgår också att det särskilt 
åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.2  

3.1.1 Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun 
Av ”Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun” framgår det 
bland annat att nämnderna ska främja och följa utvecklingen i de frågor som ingår i 
nämndens verksamhetsområde, ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden 
finner påkallade. Om det ankommer på kommunfullmäktige att fatta beslut i ärende inom 
nämnds verksamhetsområde, ska nämnden bereda fullmäktigeärendet och verkställa 
fullmäktiges beslut. Vidare framgår det att det är nämndernas ansvar att kontinuerligt 
följa upp sin verksamhet samt att fortlöpande redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort 
fullmäktiges uppdrag. Nämnd ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till den fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av 
fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. Nämnd ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt 
speciallag. 3  

3.1.2 Rutiner för beslutsuppföljning 
Granskningen har visat att det i stor utsträckning saknas dokumenterade rutiner och 
riktlinjer för beslutsuppföljning i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 
Inom respektive styrelse/nämnd/förvaltning finns det dock rutiner i viss utsträckning 
avseende hanteringen av beslut och uppföljning av verkställandet av beslut. 

 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har ett årshjul som omfattar återkommande ärenden/uppföljningar 
som årligen hanteras av styrelsen. Detta innefattar bland annat den uppföljning som sker 
utifrån mål och budget, intern kontroll, uppföljning/revidering av planer/styrdokument etc. 
Inom ramen för granskningen har vi även tagit del av en förteckning över givna uppdrag 
där det bland annat framgår vilket ärende det gäller, en beskrivning av uppdraget, 
diarienummer, vem som är handläggare samt status på ärendet. Enligt uppgift stäms 
denna av och revideras löpande under året. Förteckningen stäms dock inte av med 
kommunstyrelsens arbetsutskott i sin helhet, men det förekommer att ärenden som ingår 
i förteckningen stäms av med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Detta sker i huvudsak vid eventuella förändringar. Det sker inte någon 

 
2 Kommunallag (2017:725) 6 kap 4, 5 och 13 §§ 
3 Tjörns kommun, Allmän stadga för kommunstyrelsen och nämnder i Tjörns kommun, fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-20 
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systematisk återkoppling/lägesrapportering till kommunstyrelsen avseende givna 
uppdrag.   
För större ärenden som löper på under längre tid erhåller dock kommunstyrelsen 
löpande information och återrapportering.  
Upplevelsen enligt intervjuer är att samtliga av kommunstyrelsens beslut verkställs. Det 
förekommer dock att fördröjningar sker och att verkställande av beslut inte sker inom 
rimlig tid. Vidare framkommer att det finns en risk att beslut inte verkställs, framförallt om 
ansvarig handläggare är ensam på sin funktion. Det anges dock inte förekomma att 
någon medvetet väljer att inte verkställa ett beslut. Om ett beslut inte verkställs beror det 
därmed på andra orsaker, och det sker därmed inte någon återrapportering till 
kommunstyrelsen om så är fallet. Om ett beslut av någon anledning inte kan verkställas, 
eller behöver verkställas på alternativt sätt, diskuteras detta inom förvaltningen, ett 
underlag tas fram och sedan lyfts detta till politiken. I första hand till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, och vid behov till kommunstyrelsen.  

 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande 
ärenden/uppföljningar som årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat 
den uppföljning som sker utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och 
kvalitetsrapporter, uppföljning av frånvaro etc. Uppföljning av de beslut som inte omfattas 
av årshjulen sker i första hand på presidieutskottets sammanträden, utifrån dagordning 
som beslutas av ordförande. Under dessa sammanträden beslutas vilka ärenden som 
ska tas upp på kommande nämndsammanträden. Det saknas dock en 
förteckning/sammanställning över givna uppdrag/beslut som ska verkställas, på 
motsvarande sätt som finns för kommunstyrelsens uppdrag.  

 Socialnämnden 
Socialnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande ärenden/uppföljningar som 
årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat den uppföljning som sker 
utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och kvalitetsrapporter etc. Uppföljning 
av de beslut som inte omfattas av årshjulen sker i första hand på presidieutskottets 
sammanträden, utifrån dagordning som beslutas av ordförande. Under dessa 
sammanträden beslutas vilka ärenden som ska tas upp på kommande 
nämndsammanträden. Det saknas dock en förteckning/sammanställning över givna 
uppdrag/beslut som ska verkställas, på motsvarande sätt som finns för 
kommunstyrelsens uppdrag. Däremot upprättar nämndsekreterare i samråd med 
förvaltningschef en lista till ordförandeberedning inför nämnd varje månad där 
bevakningar läggs till aktuell nämnd på sådana beslut som nämnden har beslutat att de 
ska följas upp efter en viss tid. De beslut som drar över tid återrapporteras till nämnd 
om de blir försenade eller inte kunnat genomföras, ibland sker återrapportering flera 
gånger om processen med att verkställa beslutet och varför beslutet inte kunnat 
genomföras.  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett årshjul som omfattar återkommande 
ärenden/uppföljningar som årligen hanteras av nämnden. Detta innefattar bland annat 
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den uppföljning som sker utifrån mål och budget, intern kontroll, resultat- och 
kvalitetsrapporter etc. Därtill finns en förteckning över givna uppdrag/ärenden som ska 
återrapporteras, som revideras löpande. I förvaltningens ledningsgrupp förs dialog 
kring ”öppna ärenden”, samt att det kommuniceras löpande till presidiet (i samband 
med deras möten). Återrapportering till nämnden sker när besluten har verkställts.  
Det saknas en skriftlig rutin som beskriver hur uppföljning av fattade beslut ska ske, 
men det uppges vara en prioriterad fråga att upprätta en sådan rutin. Det finns inte 
heller någon rutin för rapportering av ej verkställda beslut. Förvaltningen uppger dock 
att de har en god koll på vilka beslut som ska verkställas i dagsläget, genom den 
löpande förteckning av ärenden som förs. 

3.1.3 Kommentarer och bedömning 
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 vi 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. I dagsläget sker återrapportering och uppföljning av givna 
uppdrag/fattade beslut i huvudsak till presidieutskotten. Återrapportering till nämnden 
som helhet sker utifrån om presidieutskottet beslutar att så ska ske. I socialnämnden 
finns dock rutiner som syftar till att säkerställa att återrapportering sker till nämnden 
avseende beslut där det fastställts att de ska följas upp vid en viss tidpunkt.  
Vi bedömer att styrelse och nämnder bör tillse att rutiner upprättas/dokumenteras för 
att tydliggöra i vilken utsträckning beslut ska återrapporteras till nämnd/styrelse samt i 
vilken form detta ska ske. Detta för att kunna säkerställa att fattade beslut verkställs 
samt att det sker på avsett sätt. Att rutinerna bör dokumenteras är för att säkerställa 
kontinuitet i processerna. 

3.2 Granskning av beslut  
För att få en samlad bild av beslutsgången för de ärenden som följts upp inom ramen 
för denna granskning beskrivs detta nedan på en övergripande nivå. Detta för att skapa 
en förståelse för ärendet och ge en lägesbild, och utifrån det göra en bedömning om 
uppföljning/återrapportering skett till den politiska nivån.  

3.2.1 Begäran om starttillstånd för ny förskola samt ianspråktagande av 
investeringsbudget (dnr 2019/69 samt 2019/159) 
Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-28 § 24 att begära om starttillstånd för 
byggnation av ny förskola. Av beslutet framgår följande:  
 

”Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och 
investeringar ännu ej är fattat, begär barn- och utbildningsnämnden 
starttillstånd för bygge av ny förskola i Skärhamn hos kommunstyrelsen trots 
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att, till dags dato, de investeringsmedel som finns avsatta för 2020 inte 
bedöms vara tillräckliga”. 
 

Bakgrunden till ärendet/beslutet var att barn- och utbildningsnämnden under de 
senaste åren varit tvungna att tillgodose ökade lokalbehov genom tillfälliga lösningar, 
både genom att hyra in sig i befintliga till förskolor/skolors näraliggande lokaler och 
genom förhyrning av s.k. moduler. Likaså att förskolans författningskrav på placering 
inom fyra månader varit en särskilt viktig faktor. Förvaltningen såg ett ökat behov av 
fler permanenta lokaler av hög kvalitet och förordade därför att det snarast skulle 
byggas en förskola i Skärhamnsområdet.  
Frågan om lokalresurser för förskola och skola ansågs vara av stor betydelse för Tjörns 
kommun i ett strategiskt perspektiv. Detta då den inte enbart berör lokaler och barns 
och personals arbetsmiljö utan även kommunens attraktivitet både för potentiella nya 
invånare och givetvis även nya medarbetare.  
Då budgetbeslut avseende 2020 för kommunens verksamheter och investeringar ännu 
inte var fattat vid tidpunkten för beslutet så föreslogs barn- och utbildningsnämnden 
därmed begära starttillstånd hos kommunstyrelsen för byggnation av ny förskola i 
Skärhamn trots att det vid tidpunkten för beslutet inte fanns tillräckliga investeringsmedel 
avsatta för 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 § 90 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta om att bevilja starttillstånd för ny förskola i Skärhamn enligt 
barn- och utbildningsnämndens begäran samt att investeringen skulle rymmas inom 
beslutade ramar. Till protokollet anmäldes även följande anteckning: 

”En bättre beslutsordning hade varit att med utgångspunkt från kommande 
beslut i budget 2020 om skolstruktur, fatta ytterligare beslut om behov av 
förskolelokaler i Skärhamn. 
 
Utifrån gjorda utredningar om skolans och förskolans lokalbehov vet vi att 
det finns möjlighet till att frigöra skollokaler för förskolans behov allt beroende 
på vilket beslut om skolstrukturen som fattas. 
 
Med ett budgetbeslut 2020 och medföljande investeringsbeslut hade 
beslutsunderlaget för ett startbesked varit tydligt och inte haft någon 
tidsmässig påverkan.”  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-02 § 104 att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Att ärendet slutligen skulle 
behandlas av fullmäktige beslutades utifrån förslag till beslut på sammanträdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-16 § 158 att återremittera ärendet för att beakta 
frågan i ett helhetsbeslut om ny skolstruktur för grundskola/förskola. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-26 § 114 att i likhet med tidigare beslut, föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
(2019-04-17) 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 § 177 i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
Av intervjuer framkommer att beslutet inte har verkställts, vilket till viss del förklaras av 
att pågående utredning avseende skolstrukturen i Tjörns kommun. Någon 
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återrapportering till eller uppföljning av barn- och utbildningsnämnden har inte skett mot 
bakgrund av detta. Ärendet avseende utredning av skolstruktur har vi inte tittat närmare 
på inom ramen för denna granskning 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet inte har 
verkställts. Det har inte skett någon uppföljning eller återrapportering avseende detta till 
varken barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
Enligt investeringspolicyn (se Bilaga 2. Hantering av investeringar) ankommer det 
ansvarig nämnd att följa upp investerings-projekten i förhållande till givet starttillstånd. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte har följt upp om/att beslutet 
verkställts, i enlighet med vad som åligger nämnden utifrån policy för 
investeringshantering. För att säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
fattade beslut bedömer vi att nämnden bör tillse att rutiner upprättas som tydliggör i 
vilken utsträckning beslut ska återrapporteras till nämnd samt i vilken form detta ska 
ske.  

3.2.2 Förändring av Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med anledning av Covid-19 (dnr 2020/97) 
Beslutsgång 

Samhällsbyggnadsnämnden har efter en förfrågan från kommunstyrelsen sett över 
eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att underlätta för företag och deras 
likviditet i spåren av Covid-19. Bakgrunden till ärendet var pandemins effekter på 
näringslivet. Flera företag, särskilt de inom branscher som besöksnäring, handel och 
service, drabbades hårt av de restriktioner som olika myndigheter meddelade under år 
2020. Till följd av detta riskerade flertalet företag att gå i konkurs. Tjörns kommun 
ansåg sig förpliktigade att utöver det stödpaket som staten bidragit med till näringslivet 
även på kommunens vägnar bidra till att stödja de lokala företagen. 
Genom ett ordförandebeslut i samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26 föreslogs 
kommunstyrelsen att besluta om att ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen. Ändringen skulle innebära en senareläggning av 
faktureringen till hösten 2020 så att debitering av årsavgiften kunde ske i efterhand. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-02 (§98) att föreslå kommunfullmäktige att ändra 
taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen för att se till 
att debitering av avgiften sker i efterhand, senast i september 2020.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärendet 2020-04-16 (§70). Av beslutet framgår följande:  

” Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Ändra taxan för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen så att debitering av avgiften kan ske i efterhand för 
2020 som undantag. Debiteringen skall ske senast september 2020. 
 

2. Paragrafen är omedelbart justerad.” 
Verkställande 
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Av dokumentet ”Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen” framkommer att taxan reviderades 2020-04-16. Under 
rubriken ”inledande bestämmelser” §10 framgår följande: 

”För 2020 ändras taxan så att debitering av avgiften kan ske i efterhand. 
Debiteringen ska ske senast september 2020.” 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Revideringen av taxan har genomförts samma datum som 
kommunfullmäktige tog beslutet om att ändra taxan.  

3.2.3 Svar på motion från Socialdemokraternas ledamöter om att bygga en 
gång - och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik (dnr 2018/443) 
Beslutsgång 

En inkommen motion rörande en byggnation av en gång – och cykelväg mellan Kuballe 
och Bäckevik väcks i kommunfullmäktige 2018-11-01 (§159). Bakgrunden till motionen 
var att kommunala satsningar som avsåg bygga gång – och cykelvägar inte 
genomförts. Enligt motionens innehåll brister Tjörns kommuns kollektivtrafikturer vilket 
gjort att invånare behöver förflytta sig på andra sätt. Vägen mellan Kuballe och 
Bäckevik är enligt motionen mycket trafikerad och smal vilket utgör en säkerhetsrisk för 
barn som cyklar till och från skolan. Motionen yrkar på att kommunstyrelsen tar initiativ 
för att bygga en gång – och cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik för att öka 
säkerheten för invånare som förflyttar sig på vägen. 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig i ärendet och översänder sedan beslutet till 
kommunstyrelsen 2019-02-13 (§43). Av yttrandet framgår att medel för en gång – och 
cykelväg mellan Kuballe och Bäckevik inte finns med i de nästkommande årens 
investeringsbudget, men att sträckan är prioriterad för utbyggnation i kommunens 
Översiktsplan. Förvaltningen arbetar även med en Trafikstrategi där det planeras 
genomföras en översyn av vilka sträckor som ska prioriteras till utbyggnation av gång – 
och cykelvägar. Arbetet ska delfinansieras av regionens ”cykelpott”. 
Vidare tar kommunstyrelsens arbetsutskott upp ärendet under ett sammanträde 2019-
03-21 (§54). Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 
följande:  

”1. Prioritering av sträckor för gång- och cykelvägar hanteras inom ramen för 
arbetet med Trafikstrategin.   
2. Motionen är besvarad.” 

Beslutet baseras på att kommunen inte har egen beslutanderätt för insatser på vägen 
mellan Kuballe och Bäckevik då Trafikverket är väghållare. Istället ska kommunerna 
använda sig av den regionala ”cykelpotten” som finns inkluderad i infrastrukturplan som 
ska finansiera utbyggnation av nya gång – och cykelvägar.  
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets beslut vid sammanträdet 2019-04-04 
(§68). Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar kommunstyrelsen att ta 
initiativ för att en gång – och cykelväg byggs enligt motionens önskemål under 
sammanträdet 2019-04-17 (§130).  

259



 

    11 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

Verkställande 

Enligt uppgift distribuerades kommunfullmäktiges beslut till kommunens dåvarande 
trafikingenjör. Eftersom gång – och cykelvägen mellan Kuballe och Bäckevik är en 
regional väg och Tjörns kommun ska använda sig av regionens ”cykelpott” har det inte 
skett något beslut kring vägen. Det har dock tagits initiativ i den löpande dialogen som 
funnits om inspel till cykelpotten.  
Enligt uppgift fortsätter arbetet utifrån Trafikstrategins handlingsplaner där 
prioriteringsordningen av vilka gång – och cykelvägar de som ska investera i kommer 
att framgå. Trafikstrategin har lämnats över för politiskt beslut och är för närvarande ett 
föremål för antagande i kommunen. 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts i den mån det varit möjligt. Uppföljning har inte skett specifikt för ärendet, 
men hanteras inom ramen för Trafikstrategin. 

3.2.4 Svar på motion från Benny Andersson (S) och Rosalie Sanyang (S) om 
ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund (dnr 2018/517) 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet 2018-12-13 (§231) att väcka en 
motion om ökat stöd till Kvinnojouren i Stenungsund. Bakgrunden till yrkandet var det 
ökade behovet av boendeplatser till utsatta kvinnor i Tjörns kommun, vilket kräver mer 
resurser. Dessutom tillskrevs kommunerna ett särskilt ansvar att beakta behovet av 
våldsutsatta kvinnor från närstående, samt att säkerställa att barn som bevittnat våld 
får hjälp, efter skärpningar i socialtjänstlagen.  
Tjörns kommun samarbetar med kvinnojouren i Stenungsund. Enligt motionen har 
kvinnojouren under 2017 behövt neka många kvinnor och barn pga. platsbrist. 
Stenungsunds kommuns stöd och bidrag till kvinnojouren finns reglerat i ett avtal som 
basers på invånarantal. Tjörns kommun har inte ett sådant avtal och ger av den 
orsaken ett betydligt mindre bidrag till kvinnojouren per år. Motionen föreslår därför att 
Tjörns kommun, likt Stenungssund, tecknar ett avtal med kvinnojouren baserat på 
invånarantal. 
Vid sammanträdet 2020-03-25 (§71) beslutar socialnämnden att ställa sig bakom 
motionen och tillägger i sitt beslut att det ökade bidraget bör finansieras av 
kommunstyrelsen. Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-
20 (§139) där arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att bifalla 
motionen, att bidraget finansieras av socialnämnden samt att det är socialnämnden 
som tecknar avtal med kvinnojouren på en treårsperiod. Finansieringen åläggs 
socialnämnden utifrån bestämmelserna enligt socialtjänstlagen.  
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut under 
sammanträdet 2020-09-03 (§168). Vid sammanträdet 2020-09-17 (§146) beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt att det är socialnämnden som finansierar 
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bidraget och att socialnämnden tecknar avtal med kvinnojouren under en treårsperiod, 
t.ex. ett IOP4.  
Verkställande  

Av socialförvaltningens budget för år 2021 framgår att ett av målen under året var att 
upprätta ett avtal om IOP med kvinnojouren. Enligt uppgifter är beslutet verkställt 
sedan april år 2021.  

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Enligt uppgift saknas återrapportering till socialnämnden men kommer att 
ske i början av år 2022 i samband med att Kvinnojouren i Stenungssund upprättat 
verksamhetsberättelse för år 2022 samt verksamhetsplanen för 2023. Återrapportering 
till socialnämnden planeras ske i april 2022.  

3.2.5 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 (dnr 2018/396) 
Beslutsgång 

I en inkommen motion föreslogs att kostnaderna för processvattenhanteringen från 
fiskberedningsindustrin skulle utredas och att kostnader för processvattenhantering 
skulle justeras. Bakgrunden till ärendet var att reningsverket varit kraftigt belastat av 
företaget Klädesholmen Seafood AB vilket medfört ökade kostnader för 
processvattenhanteingen. Enligt motionen har det övriga VA-kollektivet fått stå för 
dessa kostnader, istället för att Klädesholmen Seafood AB betalat för sin egen 
verksamhet, vilket ska ske enligt självkostnadsprincipen. 
Ärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet 2019-02-13 (§39). Av 
förvaltningens yttrande i frågan framgår att VA-verksamheten kommer förorda en 
taxejustering gällande fiskberedningsindustrin och att detta kommer hanteras inom en 
större översyn av VA-taxan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta 
förvaltningens yttrande som sitt eget i ärendet.  
Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-21 (§53). 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att eventuella taxjuteringar 
hanteras inom översynen av VA-taxan. Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-04 (§67) i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
Kommunfullmäktige beslutar att eventuella justeringar av taxan sker inom uppdraget av 
översynen av VA-taxan, samt att motionen är besvarad, på sitt sammanträde 2019-04-
17 (§129).   
Verkställande  

En utredning av VA-taxan har genomförts där frågan avseende processvatten och 
fiskberedningsindustrin inkluderats. Enligt uppgift presenterades utredningen för 
kommunstyrelsen 2020-10-29. Vid kommunfullmäktiges sammanträdet 2020-01-23 

 
4 Idéburet offentligt partnerskap 
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(§12) beslutar kommunfullmäktige att återremittera ett ärende avseende justering av 
VA-taxan för att ta fram ett taxeförslag med justering för bland annat taxan för 
processvatten/fiskberedningsindustrin. Vid sammanträdet 2020-12-10 (§231) beslutar 
kommunfullmäktige att ändra VA-taxan samt Riktlinjer för VA-anslutning utanför 
verksamhetsområdet för Tjörns kommuns allmänna vatten – och avloppsanläggning. 

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning går det att konstatera att beslutet har verkställts. 
Översynen av VA-taxan har återrapporterats till den politiska nivån. Vidare har 
kommunfullmäktige tagit beslut om att justera VA-taxan vid ett senare tillfälle.  

3.2.6 Svar på motion från Benny Andersson (S) om att avskaffa beteckningen 
tjänstemän (dnr 2018/481) 
Beslutsgång 

I en inkommen motion föreslås att Tjörns kommun avskaffar titeln ”tjänsteman” och 
ersätter den med den mer könsneutrala titeln ”tjänsteperson” i tal och skrift. Enligt 
motionen syftar ändringen till att skapa en mer könsneutral beteckning på 
yrkeskategorin. I motionen lyfts riksdagens samlade språkpolitik från 2005, ”Bästa 
språket”, där vikten av att språkbruk som bevarar könsroller ska motverkas. Ett annat 
skäl till förslaget var enligt motionen att SKR samt andra kommuner vid tidpunkten 
redan använde den könsneutrala beteckningen ”Tjänsteperson”.   
Ärendet togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-24 (§3). Arbetsutskottet 
beslutade att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
om att avskaffa titeln ”tjänsteman” för att övergå till titeln ”tjänsteperson”. I beslutet 
framgår att förändringen ska gälla från och med datumet beslutet tas i 
kommunfullmäktige. Kommunen ska även när det är möjligt uttrycka sig så 
könsneutralt som möjligt och i texter tilltala män och kvinnor i tredje person med 
beteckningen hen/hens. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
enlighet med arbetsutskottets förslag på sammanträdet 2019-02-06 (§25). 
Vidare beslutar kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-02-21 § 53 i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Verkställande  

I kommunens språkhandbok beskrivs könsneutrala yrkestitlar där kommunen 
uppmanas använda exempelvis ”talesperson” istället för ”talesman”. I ett utdrag från 
intranätet framgår att kommunen uppmärksammat ett könsneutralt språk, användandet 
av titeln tjänsteperson och ”hen” istället för ”han/hon” i ett inlägg med namnet 
”Tjänsteman eller tjänsteperson?”.  

3.2.7 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning bedömer vi att beslutet är verkställt. Av kommunens 
språkhandbok går det att konstatera att kommunen i sitt språkbruk uppmanas använda 
könsneutrala termer. 
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3.2.8 Svar på motion från Rosalie Sanyang (S) om nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra delen av Tjörn (dnr 2019/79) 
Beslut 

I en inkommen motion yrkar den undertecknade på nybyggnation av ett äldreboende 
på nordöstra delen av Tjörn. I motionen föreslogs även att en plan som beskriver olika 
boendeformer för äldre samt innehöll en beskrivning av hur Tjörns kommun ska möta 
behoven av olika boendeformer utarbetades. Kommunfullmäktige väcker motionen vid 
sitt sammanträde 2019-02-21 (§74). Bakgrunden till motionen var att antalet äldre 
enligt en befolkningsprognos skulle öka de kommande åren i Tjörns kommun. Efter en 
genomförd utredning av socialförvaltningen framkom det att det främst saknades 
tillräckliga boendeplatser på Norra Tjörn för att kunna möta de framtida behoven. 
Ärendet togs upp i socialnämnden 2019-04-24 (§87) där nämnden hänvisade till 
tidigare beslut som tagits under år 2017. Vid sammanträdet 2017-09-20 (§166) 
beslutade socialnämnden att inleda arbetet med att planera ett nytt äldreboende på 
nordöstra Tjörn. Beslutet överlämnades sedan till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. Vid sammanträdet 2017-10-16 (§190) föreslog socialnämnden 
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om att bevilja ett starttillstånd för att 
nybyggnationen av ett nytt äldreboende. Projekteringen skulle finansieras inom ramen 
för investeringsbudgeten. Med hänvisning till de tidigare besluten ställer sig 
socialnämnden bakom den inkomna motionen. 
Vidare tas ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20 (§33). 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen som vidare ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om att anse motionen besvarad. Av förvaltningens 
kommentar framkommer att socialnämnden begärt tillstånd om en byggnation av ett 
särskilt boende på den plats som motionen avser.  
Ärendet hanteras under kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-05 (§64) och 
kommunstyrelsen beslutar följande: 

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en plan för olika 
boendeformer för äldre tas fram som beskriver hur kommunen skall möta de 
äldre medborgarnas behov av olika boendeformer. I övrigt anses motionen 
besvarad.”  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 2020-08-27 
(§125). 
Verkställande 

Enligt uppgifter arbetar kommunens vikarierande folkhälsostrateg och enhetschef för 
socialförvaltningen med att ta fram en äldrestrategi. Inom ramen för strategin kommer 
troligtvis information om hur kommunen ska tänka kring särskilda boenden gentemot 
andra typer av boendeformer för äldre ingå. Enligt uppgifter bedrivs även ett arbete 
med en lokalförsörjningsplan samt riktlinjer för lokalförsörjning parallellt med 
äldrestrategin. I denna plan kommer mer konkreta beslut fattas och planering inför nya 
boenden inkluderas. Detta arbete bedrivs av kommunens kommundirektör. Dessa 
styrdokument är planerade att slutföras innan året är slut och sedan lämnas över för 
politiskt beslut. 
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 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsuppföljning går det att konstatera att beslutet ännu inte är verkställt, 
men att arbete pågår inom ramen för framtagandet av en äldrestrategi och en 
lokalförsörjningsplan. Återrapportering till den politiska nivån har inte förekommit, men 
ärendet planeras presenteras till den politiska nivån innan året är slut för beslut. 

3.2.9 Utvärdering av investeringspolicy i Tjörns kommun (2016/332) 
Beslutsgång 
Efter en utvärdering av kommunens investeringspolicy presenteras resultatet av 
utvärderingen under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-01-23 
(§13). Av utvärderingen framkommer flera synpunkter och behov som måste 
tillfredsställas. Utifrån resultatet föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att besluta 
om att notera utvärderingen och att en ny investeringspolicy arbetas fram under året. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget vid sitt sammanträde 2020-02-06 
(§43). Ärendet tas upp i kommunfullmäktige 2020-02-20 (§47) och kommunfullmäktige 
beslutar att notera utvärderingen och att en ny policy tas fram under året. 
Verkställande  

Enligt uppgifter har ingen ny investeringspolicy tagits fram under året. Dock är arbetet 
pågående samt inne i sitt slutskede och ska förankras i ledningsgruppen och därefter 
politiskt.   

3.2.10 Kommentarer och bedömning 
Beslutet har ännu inte verkställts men en ny investeringspolicy men arbete pågår vid 
tiden för granskningen.  

3.2.11 Likvidation av bolaget Västfem AB samt donation av kvarvarande kapital 
till Fiskbranschens Riksförbund (dnr 2017/263) 
Beslutsgång 

Utvecklingsbolaget Västfem AB föreslog under sin bolagsstämma under våren 2018 att 
avveckla bolaget genom likvidation. Anledningen till förslaget var att intresset för att 
driva bolaget minskat från delägarnas sida. Under bolagsstämman föreslogs även att 
kvarvarande kapital skulle doneras till Fiskbranschens Riksförbund.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog upp ärendet vid sammanträdet 2018-12-13 
(§238). Arbetsutskottet föreslog följande: 
”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta följande: 

1. Tjörns kommun stöder påbörjad avveckling och likvidation av bolaget Västfem 
AB 

2. Tjörns kommun förordar att likvidation genomförs vid enligt gällande regelverk, 
förslagsvis vid nästkommande bolagstämma. 

3. Tjörns kommuns beslutar att vid likvidation lyfta sin andel av kvarvarande 
kapital  
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4. Lyft kapital från genomförd likvidation av Västfem AB skall användas till att 
stödja lokala initiativ som främjar fiskenäringen i kommunen.” 

Bolagstämman i ett bolag kan besluta om frivillig likvidation om särskilda krav är 
uppfyllda. I detta fall konstaterades det av arbetsutskottet att bolaget inte uppfyller 
samtliga krav. Trots detta föreslog arbetsutskottet att kommunen skulle stödja 
avvecklingen av Västfem AB då det inte finns något intresse från kommunens sida att 
fortsätta bedriva verksamheten om delägarnas intresse saknas. Arbetsutskottet 
föreslog dock att kommunen skulle motsätta sig donationen av kvarvarande medel och 
istället lyfta kommunens ägarandel. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid 
sammanträdet 2019-01-10 (§3). Även kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget 
2019-01-24 (§4).  
Verkställande  

Enligt uppgifter är likvidationen avslutad 2020-08-11. Pengarna har betalats ut till 
kommunen och är placerade på ett balanskonto. Kapitalet har ännu inte nyttjats av 
fiskenäringen pga. att EU:s budget precis trätt i kraft och Fiskerifonden därav inte fått 
tilldelade medel än. Således kan Tjörns kommun i nuläget inte söka dessa pengar.  

 Kommentarer och bedömning 
Utifrån vår beslutsgenomgång kan vi konstatera att det granskade beslutet har 
verkställts. Enligt uppgifter saknas dock återrapportering till politiken pga. att kapitalet 
ännu inte nyttjats av fiskenäringen. 

3.2.12 Inriktningsbeslut för framtidens skola på Tjörn (2017/355) 
Beslutsgång 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-05-14 (§107) beslutas 
följande:  
”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:  

1. Utveckling av skolstrukturen ska ha inriktningen: 

• Åk f-9, nav på östra Tjörn vid Fridas Hage/Häggvall 

• Åk 4-9, nav på västra Tjörn  

• Åk f-3 samt förskola i respektive ort Myggenäs, Rönnäng, Skärhamn” 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att 
utredningen avseende västra Tjörn ska vara färdigställd senast i oktober 2020. Vidare 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag vid 
sammanträdet 2020-06-11 (§104.) 

Vid ett senare tillfälle tas ärendet åter upp i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-
04 (§27). Baserat på kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11 har kommunens 
lokalstrateg genomfört utredningen. Rapporten föreslås remitteras till kommunens alla 
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nämnder, styrelser och partigrupper. Utifrån detta beslutar kommunstyrelsens 
arbetsutskott följande: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 
1. att utredning om skolstruktur västra Tjörn (Bleket alternativt Skärhamn) 

avslutas (prioriterat mål 6.1.1. i budget 2021). 

2. att åk 4-9, nav på västra Tjörn, ska utvecklas på Bleketskolan. 

3. att beviljat starttillstånd ska inkludera omgående start av projektering av 
Bleketskolan som 4-9 nav. 

4. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny projekterings-, tids- och 
investeringsplan i och med att 4-9 nav västra Tjörn ska utvecklas på 
Bleketskolan. 

5. att lokaler för kultur, elevhälsa och idrott för föreningslivet ska koncentreras till 
de två 4-9 naven. 
 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att KSAU´s ordinarie 
ledamöter utgör politisk styrgrupp under arbetet med projektering av 
beslutade åtgärder gällande Framtidens skola.” 

Kommunstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde 2021-03-11 (§43) att återremittera 
ärendet för att kostnadsberäkna alternativ för skolstrukturen. 

Verkställande 

Enligt uppgifter är processen fortfarande pågående. Ärendet är ute på remiss och 
beslut planeras att fattas i november. 

3.2.13 Kommentarer och bedömning 
Genom vår beslutsgenomgång går det att konstatera att beslutet ännu inte är verkställt. 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om utredningen om skolstrukturen 2020-06-11 
och att utredningen har genomförts har ärendet återremitterats.   

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att fattade politiska 
beslut genomförs i stor utsträckning men att rutinerna för beslutsuppföljning kan stärkas 
ytterligare i de granskade nämnderna.  
Vår bedömning grundar sig i att det i viss utsträckning finns inarbetade arbetssätt som 
till viss del säkerställer att uppföljning sker avseende fattade beslut. Dessa kan dock 
stärkas och dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i processen. Inom ramen för 
granskningen har vi också tittat närmare på tio beslut, varav sex beslut bedöms vara 
verkställda, ett är inte verkställt och för tre av besluten så pågår arbete vid tidpunkten för 
granskningen. För fyra av de granskade besluten har återrapportering skett till politisk 
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nivå, för resterande sex beslut har detta inte skett (plan om återrapportering finns dock 
för tre av dessa ärenden). 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi 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 
 
 
 
 
2021-10-11 
KPMG AB 

 
 
 
Liz Gard 
Certifierad kommunal revisor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Viktor Fåglund  Olivia Gonzales 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1. Urval av beslut 
 

 
 

 
5 Avser om återrapportering skett avseende om beslutet verkställts eller ej 

Dnr Ärendebeskrivning Beslut fattat av 
KF (datum) 

Är beslutet verkställt 
till fullo? 

Återrapporterat till 
politisk nivå5? 

2019/69 
2019/159 

Begäran om starttillstånd för 
ny förskola samt 
ianspråktagande av 
investeringsbudget  

2019-06-13 Nej Nej 

2020/97 Förändring av Taxa för 
Tjörns kommuns offentliga 
kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen med 
anledning av Covid-19 

2020-04-16 Ja. Ja 

2018/433 Svar på motion från 
Socialdemokraternas 
ledamöter om att bygga en 
gång - och cykelväg mellan 
Kuballe och Bäckevik 

2019-04-17 Ja, i möjligaste mån Ja 

2018/517 Svar på motion från Benny 
Andersson (S) och Rosalie 
Sanyang (S) om ökat stöd till 
Kvinnojouren i Stenungsund 

2020-09-17 Ja Nej 

2018/396 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 

2019-04-17 Ja Ja 

2018/481 Svar på motion från Benny 
Andersson (S) om att 
avskaffa beteckningen 
tjänstemän 

2019-02-21 Ja Nej 

2019/79 Svar på motion från Rosalie 
Sanyang (S) om 
nybyggnation av ett 
äldreboende på nordöstra 
delen av Tjörn 

2020-08-27 Nej, arbete pågår Nej 

2016/332 Utvärdering av 
investeringspolicy i Tjörns 
kommun 

2020-02-20 Nej, arbete pågår Nej 

2017/263 Likvidation av bolaget 
Västfem AB samt donation 
av kvarvarande kapital till 
Fiskbranschens Riksförbund 

2019-01-24 Ja Nej 

2017/355 Inriktningsbeslut för 
framtidens skola på Tjörn 

2020-06-11 Nej, arbete pågår Ja, i ett mellanskede 
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Bilaga 2. Hantering av investeringar 
4.1.1 Policy för investeringshantering i Tjörns kommun 

Av policyn framgår de riktlinjer som gäller för investeringshanteringen i Tjörns kommun. 
Syftet med policyn uppges vara att tydliggöra vad en investering är och hur en 
investering hanteras från planering/budgetering till slutredovisning. Nedan beskrivs de 
delar av investeringspolicyn som bedöms vara av vikt för bedömningen avseende 
uppföljning av beslut i nästkommande avsnitt. 

 Ansvarsfördelning 
Av policyn framgår hur ansvaret är fördelat avseende olika typer av investeringsprojekt. 
Ansvaret omfattar samtliga av investeringsprojektets delar, från planering, budgetering, 
upprättande av starttillstånd, uppföljning, upprättande av slutredovisning mm. För 
fastighets- och lokalinvesteringar är ansvaret fördelat på lokalsamordnare och 
beställare (samt utförare i vissa fall).  
 

- Lokalsamordnaren har det övergripande ansvaret för kommunens fastighets- 
och lokalinvesteringar och ansvarar ytterst för att tillsammans med berörda 
(beställare och utförare) planera, ta fram underlag till budget, upprätta 
starttillstånd, löpande följa upp samt upprätta slutredovisning av samtliga 
investeringsprojekt inom fastighets- och lokalområdet. Lokalsamordnaren ska 
också vara aktiv med att se på nya lösningar som är verksamhetsfrämjande. 
 

- Nämnden är beställare och förvaltningschef/sektorchef har det yttersta ansvaret 
gentemot nämnden för projektets genomförande. Förvaltningschef/sektorchef 
utser en representant som benämns ” beställarens representant” (BR). Denna 
person ska vara kontaktpersonen i det löpande arbetet och byggmöten mm 
tillsammans med utförarens projektledare och lokalsamordnaren.  
 

- I de fall Tjörns Bostads AB utför investeringen utser de en projektledare. 

 Investeringsbudget 
Kommunens investeringsbudget beslutas av kommunfullmäktige och är 
uppdelad i skattefinansierad verksamhet (totalt belopp per nämnd och år) och 
avgiftsfinansierad verksamhet (vatten och avlopp, avfall med totalt belopp per 
år). Investeringsbudgeten omfattar fem år.  
 
Centralt anslag budgeteras för att finansiera driftkonsekvenser av investeringar. Den 
totala driftkostnaden finansieras som huvudregel till 80 procent från centralt håll, 
resterande 20 procent finansieras av beställande nämnd. Begär nämnd en annan 
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska detta beslutas av kommunstyrelsen.  
 
Om projekt som varit med i tidigare beslutade investeringsbudgetar saknas i ny 
upprättad och beslutad investeringsbudget så är huvudregeln att detta projekt 
utgått.  

269



 

    21 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 

Tjörns kommun 
 Granskning av beslutsuppföljning 
 
 2021-10-11 

 Starttillstånd 
Respektive nämnd/styrelse beslutar om starttillstånd för investeringar som ligger inom 
budgeterat totalanslag. Vid avvikelse över detta eller om nämnden begär en annan 
finansiering än 80 procent av driftkostnaden ska starttillstånd lyftas  
till kommunstyrelsen för beslut. För större projekt ska det budgeteras och sökas 
starttillstånd för projektering för att möjliggöra en säkrare bedömning av projektets 
totala kostnad. Om beställare hänvisar till tidigare projekt som inte är med i gällande 
investeringsbudget ska frågan om starttillstånd och finansiering prövas i 
kommunstyrelsen. 

 Uppföljning av investeringsprojekt 
Investeringsbudgeten ska följas upp månadsvis av respektive nämnd samt vid delårs- 
och årsbokslut i fullmäktige. Uppföljningen till nämnd ska vara mer detaljerad och visa 
hur investeringen/projektet går mot projektets starttillstånd. En redovisning och 
analys ska lämna med vid tidpunkten upparbetade kostnader samt prognos mot årets 
budget och projektets totala budget. Uppföljningen till kommunfullmäktige i 
delårsbokslutet ska redovisas på en mer övergripande nivå. 
 
Avviker projektet totalt mer än 10 procent eller mer än 1,0 mkr mot beslutat 
starttillstånd ska särskild skrivning upprättas och prövas i kommunstyrelsen 
som beslutar om en eventuell revidering av starttillstånd. 
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Redovisning av ej färdigberedda motioner april 
2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska två gånger varje år få redovisat de motioner 
som inte har beretts färdigt. 

2021: 20 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

2022: 6 motioner har ännu inte beretts färdigt. 

En komplett förteckning över motioner som inte beretts färdigt i april 
2022 följer, inklusive en redogörelse av status för de som har eller i 
närtid överskrider ett-åriga tidsfristen. 

 

Motion om langebockar. 

Dnr: 2021/44-872. 

Anmäldes: 2021-02-24. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för 
klargörande var kostnaderna ska ligga samt vem som 
slutligt tar ställning till om det ska uppföras. Frågan har 
därefter översänts till kultur- och fritidsnämnden. 

Motion om offentliga toaletter. 

Dnr: 2021/167-338. 

Anmäldes: 2021-05-20. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 
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Status: Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som 
i beslut 2022-02-16 föreslog att även kultur- och 
fritidsnämnden skulle ges tillfälle att yttra sig. Motionen har 
därefter remitterats till nämnden. 

Motion om att stärka demensvården. 

Dnr: 2021/194-743. 

Anmäldes: 2021-06-17. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

Status: Motionen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-04-21. 

  

Motion om hundbad. 

Dnr: 2021/190-334. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om hundpark. 

Dnr: 2021/232-829. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om kostnadsfria måltider för lärare. 

Dnr: 2021/224-622. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om kostnader för icke lagstadgad verksamhet inom kommunen. 

Dnr: 2021/261-042. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 
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Motion om att Tjörns kommun ska införa Vandringens dag andra 
lördagen i september. 

Dnr: 2021/266-814. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om cykelplan 2.0. 

Dnr: 2021/275-312. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om att utlysa klimatnödläge. 

Dnr: 2021/280-410. 

Anmäldes: 2021-09-22. 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP). 

 

Motion om första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa 

Dnr: 2021/277-625. 

Anmäldes: 2021-10-21. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om vårdhund inom kommunens verksamheter 

Dnr: 2021/298-739. 

Anmäldes: 2021-10-21. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om flexibel barnomsorg gynnar jämställdheten - en 
framgångsfaktor för en attraktivare kommun. 
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Dnr: 2021/313-719. 

Anmäldes: 2021-10-21. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

 

Motion om seniorer i skolan 

Dnr: 2021/336-629. 

Anmäldes: 2021-11-18. 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om behov och lokalisering för etablering av företagshotell. 

Dnr: 2021/356-141 

Anmäldes: 2021-12-16 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD) 

 

Motion om utarbetande av en strategi för fiskenäringen och vattenbruk. 

Dnr: 2021/368-149 

Anmäldes: 2021-12-16 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

  

Motion om ändring av VA-taxan 

Dnr: 2021/375-346 

Anmäldes: 2021-12-16 

Motionär: Benny Halldin (S) 

  

Motion om ändrad valperiod för nämnder och styrelser. 

Dnr: 2021/380-101 

Anmäldes: 2021-12-16 

Motionär: Alma Sibrian (V) 
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Motion om läromedel for alla barn med särskilda behov 

Dnr: 2021/381-601 

Anmäldes: 2021-12-16 

Motionär: Alma Sibrian (V) 

  

Motion om inventering av föreningar för personer med 
funktionsvariationer 

Dnr: 2021/395-701 

Anmäldes: 2022-01-27 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD) 

 

Motion om minskad användning av fyrverkerier 

Dnr: 2022/2-175 

Anmäldes: 2022-01-27 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

 

Motion om förebyggande insatser för barn och föräldrar i form av en 
öppen förskola 

Dnr: 2022/6-712 

Anmäldes: 2022-01-27 

Motionär: Maud Hultberg (S) 

 

Motion om tilldelning av markanvisningar till Tjörns Bostads AB 

Dnr: 2022/7-264 

Anmäldes: 2022-01-27 

Motionär: Anette Johannessen (S) 

 

Motion om coronarelaterad julgåva för kommunens personal 
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Dnr: 2022/79-028 

Anmäldes: 2022-02-24 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD). 

 

Motion om koloniträdgårdar 

Dnr: 2022/98-331 

Anmäldes: 2022-03-24 

Motionär: Martin Johansson (-) fd (SD) 

  

Motion om gratis mensskydd i kommunens skolor 

Dnr: 2022/112-026 

Anmäldes: 2022-03-24 

Motionär: Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2022/84 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 
inskränkning av verksamhetsområdet Lilla Brattön i enlighet med 
tjänsteutlåtande 2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering 
inte har skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 50 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin Johansson (-) 
fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 
förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2022/84 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta om inskränkning av 
verksamhetsområdet Lilla Brattön i enlighet med tjänsteutlåtande 
2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering 
inte har skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-93-14 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Emma Pakki Kommunstyrelsen 
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emma.pakki@tjorn.se
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Tjänsteutlåtande - Inskränkning av 
verksamhetsområde Lilla Brattön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om inskränkning av verksamhetsområdet 
Lilla Brattön i enlighet med tjänsteutlåtande 2022-01-31. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 att inrätta ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det motiverades av en 
potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. Då exploatering inte har 
skett föreslås nu en inskränkning av verksamhetsområdet. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 42 
Samhällsbyggnadsnämnden VA-utskott 2022-02-07, § 10 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-09, § 197 
Kommunfullmäktige 2002-04-08, § 61 

Bilagor 
Karta över Lilla Brattön 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-16, § 42 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteutlåtande 2022-01-31 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade år 2002 om inrättade av ett 
verksamhetsområde för Lilla Brattön eftersom det var motiverat utifrån 
en potentiell utveckling av bebyggelsen på ön. 
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 2022-03-14 Dnr 2022/84-303

Då exploatering inte har skett är det nu naturligt att inskränka 
verksamhetsområdet. Kommunen har för avsikt att ordna med 
avtalsanslutning för berörda fastigheter till den allmänna va-
anläggningen. Fastigheterna kan därför få sina behov av vattentjänster 
tillgodosedda trots att verksamhetsområdet inskränks. Kommunen och 
den berörda fastighetsägaren är överens om den aktuella 
inskränkningen samt om eventuella kostnader kopplade till åtgärden. 

Av 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att om 
vattenförsörjning eller avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang 
ska en kommun bestämma ett verksamhetsområde för detta.  

Av 9 § LAV får verksamhetsområdet inskränkas om det inom 
verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som 
uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som 
avses i 6 § LAV. En sådan inskränkning får endast göras om 
fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp 
kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn 
till skyddet för människors hälsa och miljön. 

Av förarbeten till LAV framgår att en inskränkning av ett 
verksamhetsområde kan vara lämpligt när det sker en förändring i 
förväntad bebyggelseutveckling. Vidare framgår att en inskränkning 
vanligen görs genom att den allmänna anläggningen omvandlas till en 
enskild anläggning men att även andra lösningar är möjliga efter 
överenskommelse med fastighetsägare (prop. 2005/06:78 s. 53–54).  

Konsekvens 
Det har förts en dialog med den berörda fastighetsägaren och 
överenskommelse har nåtts gällande inskränkning av 
verksamhetsområdet, kostnader kopplade till åtgärden samt gällande 
vem som kommer att äga ledningar och pumphus. Fastighetsägaren 
kommer att erbjudas en avtalsanslutning till den allmänna va-
anläggningen. Åtgärden innebär därför inte någon försämring för 
fastighetsägaren och påverkar inte heller människors hälsa eller miljö. 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Karta över Lilla Brattön 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

2021/76 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om inskränkning av verksamhetsområdet 
Lilla Brattön i enlighet med tjänsteutlåtande 2022-01-31. 

Sammanfattning 
På ön Lilla Brattön i Tjörns kommun finns en äldre semesterby som ägs 
av AB Insula. Semesterbyn uppfördes i början på 1900-talet, 
ursprungligen för SKF:s arbetare. På ön finns endast två fastigheter, 
Tjörn Lilla Brattön 1:2 och 1:3, som båda ägs av AB Insula.  

Tjörns kommun ingick 1982 avtal med AB Insula angående anslutning 
av Lilla Brattöns va-anläggning till Tjörns allmänna va-anläggning. 
Semesterbyn används på sommaren och har endast så kallat 
”sommarvatten” och spillavlopp. Enligt uppgift från AB Insula finns 
det tre servicehus och 32 stugor med vatten och avlopp. Därutöver 
finns det 30 enkla stugor utan vatten och avlopp.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-04-08, § 61 inrättades ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp för bl.a. Lilla Brattön 
eftersom det motiverades av en potentiell utveckling av bebyggelsen på 
ön. Då exploatering inte har skett på ön så ser 
samhällsbyggnadsnämnden det som naturligt att inskränka 
verksamhetsområdet. Kommunen har för avsikt att ordna med 
avtalsanslutning för berörda fastigheter till den allmänna va-
anläggningen. Således kommer berörda fastigheter få sina behov av 
vattentjänster tillgodosedda trots att verksamhetsområdet inskränks. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-02-07, § 10 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-09, § 197 
Kommunfullmäktige 2002-04-08, § 61 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-31 
Karta 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C) och Peter Andersson (L) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-01-31 Dnr 2021/76-345 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Martin Lilja Samhällsbyggnadsnämnden 
Enhetschef VA 
0304-60 14 74 
martin.lilja@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

Inskränkning av verksamhetsområde Lilla Brattön 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om inskränkning av verksamhetsområdet 
Lilla Brattön. 

Sammanfattning 
På ön Lilla Brattön finns en äldre semesterby som ägs av AB Insula 
(nedan ”Insula”). Semesterbyn uppfördes ursprungligen i början på 
1900-talet för SKF:s arbetare. Det finns endast två fastigheter, Tjörn Lilla 
Brattön 1:2 och 1:3, på ön som båda ägs av Insula. Tjörns kommun 
(nedan ”kommunen”) ingick 1982 avtal med Insula angående 
anslutning av Lilla Brattöns va-anläggning till Tjörns allmänna va-
anläggning. Semesterbyn används på sommaren och har endast 
”sommarvatten” och spillavlopp. Enligt uppgift från Insula finns det tre 
servicehus och 32 stugor med vatten och avlopp. Därutöver finns det 30 
enkla stugor utan vatten och avlopp.  

Då exploatering inte har skett på ön så ser vi det naturligt att inskränka 
detta verksamhetsområde. Kommunen har för avsikt att ordna med 
avtalsanslutning för berörda fastigheter till den allmänna va-
anläggningen. Således kan det argumenteras för att berörda fastigheter 
kan få sina behov av vattentjänster tillgodosedda trots att 
verksamhetsområdet inskränks.  

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-09, § 197 
Kommunfullmäktige 2002-04-08, § 61 

Bilagor 
Karta över Lilla Brattön 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Ärendet  
På ön Lilla Brattön finns en äldre semesterby som ägs av AB Insula 
(nedan ”Insula”). Semesterbyn uppfördes ursprungligen i början på 
1900-talet för SKF:s arbetare. Det finns endast två fastigheter, Tjörn Lilla 
Brattön 1:2 och 1:3, på ön som båda ägs av Insula. Tjörns kommun 
(nedan ”kommunen”) ingick 1982 avtal med Insula angående 
anslutning av Lilla Brattöns va-anläggning till Tjörns allmänna va-
anläggning. Semesterbyn används på sommaren och har endast 
”sommarvatten” och spillavlopp. Enligt uppgift från Insula finns det tre 
servicehus och 32 stugor med vatten och avlopp. Därutöver finns det 30 
enkla stugor utan vatten och avlopp.  

Då exploatering inte har skett på ön så ser vi det naturligt att inskränka 
detta verksamhetsområde. Kommunen har för avsikt att ordna med 
avtalsanslutning för berörda fastigheter till den allmänna va-
anläggningen. Således kan det argumenteras för att berörda fastigheter 
kan få sina behov av vattentjänster tillgodosedda trots att 
verksamhetsområdet inskränks.  

 Vidare är det endast två fastigheter som berörs men det är samtidigt 
relativt många enkla sommarhus (32 enkla hus med vatten och avlopp 
och 30 enkla hus utan vatten och avlopp) som finns på ön förutom tre 
servicehus. Inga av husen avser permanentboende och hela 
semesterbyn används endast på sommaren. Vattenleverans till 
semesterbyn sker också endast på sommaren. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-04-08, § 61 inrättades ett 
verksamhetsområde för vatten och avlopp för bl a Lilla Brattön 
eftersom det motiverades av en potentiell utveckling av bebyggelsen på 
ön som sedermera aldrig ägde rum 

Insula är ägare av de enskilda va-ledningarna som är förlagda i 
Hakefjorden mellan Lilla Brattön och Höviksnäs inom Tjörns kommun. 
Ledningarna försörjer semesterbyn på Lilla Brattön med vatten och 
avlopp och är anlagda med tillstånd enligt Vattendomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Ledningarna berör fastigheterna Tjörn Lilla 
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Brattön 1:2 som ägs av Insula och Tjörn Hövik 5:1 som ägs av 
kommunen samt allmänt vattenområde.  

Tillhörande pumphus är förlagt på det landområde på fastigheten Tjörn 
Lilla Brattön 1:2 där de sjöförlagda ledningarna ansluter till övrigt 
ledningsnät via pumphuset. Allt ledningsnät inkl. 
överföringsledningar, pumphus m.m. ägs av Insula. 

Konsekvens 
Det har förts en dialog med Insula om detta och vi är överens om 
inskränkning av verksamhetsområdet och vem som kommer att äga 
ledningar och pumphus. De kommer att erbjudas en avtalsanslutning 
så det kommer inte att innebära någon försämring för Insula. 

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

2021/214 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Med anledning av det 
har kommunalförbundet tagit fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 
och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, 
ändring av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt 
förtydligande av hur val till politiskt sammansatta 
beredningsgrupper ska genomföras.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 51 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, 
bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 

Reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 

2021/214 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Med anledning av det 
har kommunalförbundet tagit fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 
och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, 
ändring av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt 
förtydligande av hur val till politiskt sammansatta 
beredningsgrupper ska genomföras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-07 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, 
bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rikard Larsson (S) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 

Hans Blomqvist Kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
0304-60 10 53 
hans.blomqvist@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 - Reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad förbundsordning 
för Göteborgsregionens kommunalförbund i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet.  

Sammanfattning 
Förbundsfullmäktig i Göteborgsregionens kommunalförbund har 
beslutat om vissa organisatoriska förändringar i Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Med anledning av det har kommunalförbundet 
tagit fram ett förslag till reviderad förbundsordning. Den nya 
förbundsordningen föreslås gälla från och med 2023. 

Förutom redaktionella ändringar avser revideringen framförallt 
ändring av sättet att utse ledamöter till förbundsfullmäktige, ändring 
av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen samt förtydligande av hur val 
till politiskt sammansatta beredningsgrupper ska genomföras.  

Bilagor 
Förslag till reviderad förbundsordning inkl. tjänsteskrivelse, bilaga 1 
Beslut om reviderad politisk organisation för GR, bilaga 2 
Beslut om reviderad förbundsordning för GR, bilaga 3 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Ärendet  
Med anledning av vissa organisatoriska förändringar i 
Göteborgsregionens kommunalförbund har förbundet tagit fram ett 
förslag till reviderad förbundsordning.   
 
Utöver redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 
gjorts i förbundsordningen: 
 

- Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i 
förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid 
ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, 
dock ska antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas 
till det antal som utses av övriga medlemskommuner 
tillsammans ökat med en. 

 
- Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte 
minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det 
samlade valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten 
fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla 
kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som 
ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje 
kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats 
som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen 
utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och 
ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad. 
 

- Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt 
sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden 
som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

- Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt inte ska 
tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp 
och beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 
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En konsekvens av förändringarna är att Tjörns kommun kommer att få 
utse en ledamot mindre i förbundsfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
trots detta att kommunfullmäktige godkänner ändringarna och 
fastställer den reviderade förbundsordningen.  
 

 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Förbundsordning 2021 1 (2) 
 

Förbundsfullmäktige– ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Reviderad förbundsordning för 
GR 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en 

följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar 

gjorts i förbundsordningen:  

• Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i 

förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången 

av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en 

ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet 

ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses 

av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. 

• Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns 

Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 

ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den 

jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska 

beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från 

varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats 

som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas 

vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör 

cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.   

• § 4.3 Styrelsens beredningsgrupper 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt 

sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som 

beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

• Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas 

vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och 

beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 
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Förbundsordning 2021  2 (2) 

Förbundsfullmäktige ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096  

 

  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-05-28 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 283. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad 

organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag 

till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade 

förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till 

reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd 

av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att 

förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12 
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Förbundsordning 
 

 
 

Gäller fr.o.m. 2020-02-122021-xx-xx 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
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Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx 

2 

 

Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 
 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens 
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 
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Förslag på reviderad politisk organisation för GR     1 (10) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör, Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-04-30, Diarienummer: 2019-00391.010 

Datum: åååå-mm-dd  

Reviderad politisk organisation 
för GR   

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk 

organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska 

inriktningen och hur Göteborgsregionens kommuner ska möta dessa 

utmaningar ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen 

förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och 

struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.   

En utredning genomfördes under våren 2020 genom dokumentgenomgång och 

intervjuer. Förbundsstyrelsen fick ta del av ett första diskussionsunderlag 

2020-09-24. Ett andra diskussionsunderlag kompletterat med ett antal 

scenarier för vidare diskussion presenterades för förbundsstyrelsen 2020-10-

16. Utredningen visar att det finns en stark uppslutning från 

medlemskommunerna att fortsätta samverka inom ramen för 

Göteborgsregionen (GR) men att det finns utmaningar med dagens 

organisation. 

I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och  beslöt  

uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny 

politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna 

representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett 

föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt 

från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.   

• Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?  

• Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion?  

• Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas 

funktion? 

Beslutsunderlag 

• Utredning - diskussionsunderlag 2020-09-01 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 
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Den strategiska inriktningen för Göteborgsregionen 2020-2023 antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den pekar ut sex utmaningar som 

Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de kommande åren. På 

förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska 

inriktningen och hur Göteborgsregionens kommuner ska möta dessa 

utmaningar ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen 

förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och 

struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.   

En utredning genomfördes under våren 2020 genom dokumentgenomgång och 

intervjuer. Sammanlagt genomfördes 26 intervjuer med 52 personer - KS-

presidierna i kommunerna, förbundsstyrelsen och styrgruppspresidierna samt 

representanter för övriga kommunalförbund i Västra Götaland. 

Förbundsstyrelsen fick ta del av ett första diskussionsunderlag 2020-09-24. Ett 

andra diskussionsunderlag kompletterat med ett antal scenarier för vidare 

diskussion presenterades för förbundsstyrelsen 2020-10-16.  

Utredningen visar att det finns en stark uppslutning från 

medlemskommunerna att fortsätta samverka inom ramen för 

Göteborgsregionen (GR) men att det finns utmaningar med dagens 

organisation bland annat vad gäller följande:  

• kunskapen om förbundet varierar  

• förankringen i medlemskommunerna behöver stärkas  

• konsensus som en förutsättning för samverkan  

• Göteborgs roll i förbundet i kraft av storlek  

I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt 

uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny 

politisk organisation för GR.  

För att förbereda förbundsstyrelsens diskussion på strategidagen 19 mars 

tillsatte presidiet en politisk arbetsgrupp med inbjudna representanter för alla i 

förbundsstyrelsen representerade partier. Arbetsgruppens diskussioner har 

skett med utgångspunkt från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.   

• Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?  

• Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion?  

• Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas 

funktion? 

Fortsatt tidplan 

Förslag till fortsatt tidplan ser ut som följer:  

• 7 maj –  förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny organisation. 

• 15 juni – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny organisation 

samt förslag till ändrad förbundsordning.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 13 
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• Juni - november 2021 – Ändrad förbundsordning fastställs i 

kommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

• December 2021 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad 

förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. Beslut om 

uppdaterade reglementen för styrelse och nämnder samt uppdaterad 

instruktion för valberedningen.  

• Februari 2022 – Beslut i förbundsstyrelsen om uppdaterade 

instruktioner för beredningsgrupperna.  

• September 2022 - VAL till kommunfullmäktige.  

• December 2022 – Förbundsfullmäktige för nuvarande mandatperiod 

har sitt sista sammanträde. Beslutande församling för kommande 

mandatperiod har sitt första sammanträde. Val till GR förrättas.  

• 1 januari 2023 – reviderad politisk organisation träder i kraft. 

 

Bedömning – behåll partilogiken och stärk 

medlemslogiken! 

Konsensus är grunden 

Grunden till utredningen om politisk organisation är att GR ska ha den 

organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets 

uppdrag. GR:s nuvarande organisation beskrivs på sidorna 7-10 i den bifogade 

utredningen. 

GR:s ändamål är enligt förbundsordningen att verka för samarbete över 

kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna.  

För en samverkansorganisation är konsensus och breda överenskommelser  

grunden.  Det vi inte är överens om, det gör vi inte. I arbetsgruppens 

diskussioner har tydligt poängterats att konsensus och breda 

samförståndslösningar ska vara kvar snarare än att graden av debatt och 

polemik mellan partier ska öka. Detta framstår också tydligt i utredningen.  

Arbetsgruppens diskussioner har skett utifrån de tre vägval som beskrivs i 

utredningen. Bedömningen av de tre vägvalen efter arbetsgruppens 

diskussioner följer nedan. 

Vägval 1: Ska nominering till GR ske via partierna eller via 

kommunerna? 

Arbetsgruppen har diskuterat om nominering till förbundsstyrelse och 

styrgrupper ska fortsätta att ske via partierna, partilogik, (som idag) eller via 

kommunerna, medlemslogik?  
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I utredningen har behovet framförts av en spetsigare och vassare organisation, 

där kommunerna har mer att säga till om. Kan direktion vara en väg? 

Nomineringar till förbundsstyrelse och styrgrupper sker i dagsläget i GR 

utifrån det samlade valresultatet i 13 kommuner. Partilogiken råder. Men det 

finns även inslag av medlemslogik genom att alla kommuner ska vara 

representerade. Undantaget är fullmäktigeförsamlingen där medlemslogik ska 

råda enligt kommunallagen.  

Flera har lyft fram i utredningen att kommunerna saknar inflytande över 

nomineringsprocessen till GR vilket ibland leder till att politiker som saknar 

tillgång till relevant politiska arena i hemkommunen besätter posterna i GR. 

Med ett ökat inslag av medlemslogik anser flera att förankringen av GR:s 

arbete i kommunerna skulle underlättas, genom att representanternas 

plattform på hemmaplan säkras. 

En annan aspekt är att partiernas organisation på det regionala planet inte 

matchar GR:s organisation. Det försvårar valberedningens arbete med att föra 

dialog med partierna på det regionala planet kring lämpliga personer till GR:s 

olika poster.        

Arbetsgruppen konstaterar dock att med utgångspunkt från att konsensus och 

samförstånd är viktigt behöver GR fortsätta att vara en organisation med bred 

politisk representation, precis som vid bildandet 1995. Partilogiken bedöms av 

arbetsgruppen som fortsatt viktig samt ge bäst legitimitet och mest rättvis 

representation för alla partier.  

Det är samtidigt tydligt att medlemslogiken behöver stärkas för att 

förankringen ska öka mellan kommuner och GR, liksom mellan nätverken och 

kommunerna på hemmaplan. Därför förslås en övergång till huvudsakligen 

medlemslogik vad gäller styrgrupperna (som föreslås kallas 

beredningsgrupper). Medlemslogiken föreslås kompletteras med partilogik 

genom att de partier som blivit representerade i förbundsstyrelsen också 

erhåller plats i beredningsgrupperna, om de inte redan blivit representerade 

utifrån medlemslogiken. Detta beskrivs mer ingående under Vägval 3. 

Vem nominerar? 

Nominering via partilogik föreslås även fortsättningsvis ske som i dagens 

modell via partiernas representanter i GR:s valberedning.  

Nominering via medlemslogik sker genom att kommunerna nominerar in de 

representanter man vill se på aktuella poster. Det är upp till varje kommun att 

avgöra på vilket sätt och på vilken politisk nivå nomineringen ska ske, utifrån 

GR:s nomineringskriterier. 

Val utifrån såväl partiernas som kommunernas nomineringar sker i 

förbundsfullmäktige (styrelser, nämnder, revision, valberedning, bolag) eller 

förbundsstyrelsen (beredningsgrupper, BRG, BHU, Stiftelsen Korsvägen).  

Metoder för mandatfördelning 
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Sedan GR bildades har den så kallade d’Hondts metod (heltalsmodellen) 

använts vid fördelning av ledamöter i GR:s politiska organ. Metoden har valts 

utifrån att den används när styrelser och nämnder utses av 

kommunfullmäktige i Göteborg. Vid fördelning av mandat i Sverige vid 

riksdagsval, val till landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige och val 

till Europaparlamentet används annars den jämkade uddatalsmetoden. Läs 

mer om dessa båda metoder i bilaga 2. 

d’Hondts metod gynnar i högre grad stora partier eftersom metoden blir 

proportionell först vid ett mycket större antal mandat än den jämkade 

uddatalsmetoden. För att motverka detta ingår man i kommunala 

sammanhang ibland så kallad valteknisk samverkan mellan olika partier för att 

få en bättre proportionalitet. Den jämkade uddatalsmetoden tenderar å andra 

sidan att gynna småpartier i förhållande till större partier. I GR:s fall skulle en 

övergång till denna modell resultera i att partier med ett mindre röstetal skulle 

ha större förutsättningar att få mandat, framför allt i de politiska styrgrupperna 

(beredningsgrupperna). Nuvarande d’Hondts metod uppmuntrar alltså i högre 

grad till valtekniska samarbeten mellan partier än vad den jämkade 

uddatalsmetoden skulle göra. Hittills har denna typ av valteknisk samverkan 

inte använts av partierna i GR, men det finns en risk att detta kommer att öka i 

kommande i takt med att politiska kartan förändras och fler partier tar sig in i 

GR.  

Arbetsgruppens bedömning är att om fördelningen av ledamöter i GR:s 

politiska organ skulle ha gjorts utifrån den politiska representationen i GR:s 

fullmäktige så skulle det vara naturligt att använda d’Hondts metod. Men 

eftersom sammansättningen till förbundsstyrelsen och nämnderna även 

fortsättningsvis föreslås grunda sig på GR som ett gemensamt valområde, och 

det samlade valresultatet i medlemskommunerna, är likheten betydligt större 

med hur mandatfördelningen till ett kommunfullmäktige beräknas.  

Arbetsgruppen bedömer därför att den jämkade uddatalsmetoden är en mer 

naturlig beräkningsmetod vid fördelning av ledamöter i GR:s politiska organ.  

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE NOMINERINGSPROCESSEN 

LEDER TILL FÖLJANDE FÖRSLAG.  

• Behåll partilogiken som grundläggande för sammansättningen av 

förbundsstyrelsen, nämnderna (skolnämnd och utbildningsgrupp), 

revision, valberedning samt ISGR:s styrelse och representation i BRG.  

• Medlemslogiken stärks genom att alla KSO:er samt ytterligare en KS-

politiker (oppositionsråd eller motsvarande) från varje kommun bereds 

plats i förbundsstyrelsen, som därmed ökar i antal. 

• Beredningsgrupperna sätts samman utifrån medlemslogik, med 

komplettering av representanter från partier som inte fått en plats men 

som finns representerade i förbundsstyrelsen.  
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• Partierna tar ansvar för att hitta en samordning på GR-nivå som 

valberedningen kan jobba efter.        

• Jämkade uddatalsmetoden ersätter nuvarande d’Hondts metod som 

fördelningsnyckel för mandatfördelningen efter partilogiken.       

Vägval 2: Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller 

direktion 

Förbundsfullmäktige 

Det har lyfts fram i utredningen att förbundsfullmäktige är för stort och att 

mötena inte upplevs som relevanta. Ett förbundsfullmäktige med bred 

representation från medlemskommunerna utgör utöver att vara en beslutande 

församling en arena för information och inspiration. När fullmäktige samlas 

ges tillfällen att i en bred politisk församling informera om och diskutera 

aktuella regionala utvecklingsfrågor.  

De beslutande församlingarna i ett kommunalförbund – förbundsfullmäktige 

eller direktion – sätts samman enligt medlemslogik, det vill säga väljs av 

kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Med arbetsgruppens utgångspunkt att 

partilogik, med förstärkt medlemslogik, ska ligga till grund för 

sammansättningen i GR:s olika organ försvinner därför möjligheten att 

avveckla förbundsstyrelsen och tillsätta en direktion. Förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelse är enligt arbetsgruppen den organisationsform som ger den 

breda politiska förankring som ska gälla för arbetet i GR.  

Redan 2017 i samband med att ärendet Översyn av principer och rutiner i 

nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag inom GR, dnr: 2017-00202, 

behandlades i förbundsstyrelsen fick förbundsdirektören i uppdrag att inför 

mandatperioden 2023-2026 ta fram en ny rutin för utseende av ledamöter och 

ersättare i GR:s förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter och ersättare i 

förbundsfullmäktige ökar med folkmängden i respektive kommun vilket 

innebär det att förbundsfullmäktige i sin helhet ökar i antal varje 

mandatperiod. Under mandatperioden 2015-2018 var antalet 97 ledamöter och 

97 ersättare, sammanlagt 194. Under nuvarande mandatperiod har antalet ökat 

till 105 ledamöter och 105 ersättare, sammanlagt 210. En utgångspunkt är 

också att antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad även fortsättningsvis ska 

begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 

ökat med en.    

Arbetsgruppens bedömning är att antalet ledamöter och ersättare i 

förbundsfullmäktige ska minska genom en ny princip, enligt följande: 

Varje kommun äger rätt att utöver en ledamot och en ersättare – efter 

folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – utse 

ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare i 

kommunen. Baserat på valet 2018 skulle antalet ledamöter i fullmäktige 

därmed uppgå till 59 och antalet ersättare till lika många, sammanlagt 118.  
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Arbetsgruppen bedömer att ordförandeposten i fullmäktige även 

fortsättningsvis ska gå till kranskommunerna och vice ordförandeposten till 

Göteborgs Stad.  

Förbundsfullmäktige föreslås också uppdra åt sitt presidium att ta fram förslag 

på hur arbetssättet i förbundsfullmäktige kan utvecklas.   

Förbundsstyrelsen 

Arbetsgruppens uppfattning är att partilogiken ska fortsätta råda i 

förbundsstyrelsen men att medlemslogiken ska stärkas.  

I utredningen har det lyfts fram som en brist att alla ledande politiker i 

medlemskommunerna inte är representerade i dagens förbundsstyrelse, som 

ledamöter eller ersättare. För att detta ska bli möjligt är bedömningen att 

förbundsstyrelsen behöver utökas. Samtidigt innebär partilogiken att 

mandatfördelningen utifrån det samlade valresultatet för 13 kommuner ska 

följas.  

I arbetsgruppens diskussioner har det uppmärksammats att då Alingsås 

kommun blev medlem i GR i början av 2000-talet gjordes ingen motsvarande 

komplettering av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen som 

kvarstod på 22+11. Med ytterligare två ledamöter och en ersättare i 

förbundsstyrelsen skapas möjlighet för varje kranskommun att få ett ordinarie 

mandat utöver de 11 som bör gå till Göteborgs stad. 

Med ovanstående utgångspunkter bedömer arbetsgruppen att 

förbundsstyrelsen bör sättas samman via partilogik enligt följande:  

Antalet ledamöter ökar till 24, så att varje kommun kan erbjudas en plats som 

ledamot, och antalet ersättare ökar till 13. Strävan är att samtliga KSO:er ska 

beredas plats som ledamöter inom ramen för de 24 partimandaten. Strävan är 

även att ytterligare en KS-politiker från varje kommun (oppositionsråd eller 

motsvarande) bereds plats som ledamot eller ersättare. Göteborgs stad bör i 

kraft av storlek få cirka hälften av partimandaten, såväl vad gäller ledamot- 

som ersättarplatser. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog 

med respektive parti regionalt prioritera detta arbetssätt. 

Om så krävs görs sedan komplettering via medlemslogik genom att de KSO:er 

som inte fått ett partimandat bereds plats som ledamöter. Ytterligare en KS-

representant/oppositionsråd eller motsvarande som inte fått ett partimandat 

bereds plats som ersättare (istället för att som idag vara adjungerade). 

Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive parti 

regionalt säkra denna komplettering.  

Antalet ledamöter och ersättare kan härmed variera mellan mandatperioderna 

beroende på valresultatet.  

På detta sätt bibehålls partilogiken medan medlemslogiken stärks. Partiernas 

delaktighet säkras samtidigt som alla KSO/ytterligare KS-politiker garanteras 

plats i styrelsen.   
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Utskott 

Bedömningen är att presidiet även fortsättningsvis ska vara arbetsutskott till 

styrelsen och bestå av två representanter från Göteborg och 

kranskommunerna. Göteborgs stad har posterna ordförande och 3 vice 

ordförande. Kranskommunerna har posterna 1 vice ordförande och 2 vice 

ordförande. Dessa representanter tas fram via valberedningen och utifrån 

partilogik.    

Förbundsstyrelsen har möjlighet att tillsätta ytterligare utskott inom relevanta 

områden.  

Utbildningsgruppen 

Utbildningsgruppen är nämnd och utses som tidigare av förbundsfullmäktige. 

Partilogik gäller för sammansättning. Varje kommun ska vara representerad. 

Göteborg ska ha fyra ledamotplatser. Partierna bör – via GR:s valberedning - 

säkerställa att utbildningsgruppens ledamöter har uppdrag i relevant 

sakpolitisk gruppering i hemkommunen. Utbildningsgruppen fungerar även 

som beredning till förbundsstyrelsen gällande utbildningsfrågor. 

Utbildningsgruppen kan adjungera in ytterligare representanter om så bedöms 

relevant.  

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE ORGANISATIONSFORM LEDER 

TILL FÖLJANDE FÖRSLAG:  

• Förbundsfullmäktige minskar i antal genom en ny princip: Varje 

medlemskommun utser en ledamot och en ersättare. Härutöver utses 

– efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas 

– ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 

invånare. Antalet ledamöter och ersättare utsedda av Göteborgs Stad 

begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans plus 1.   

• Ordförandeposten i fullmäktige går till kranskommunerna och vice 

ordförandeposten går till Göteborgs Stad. 

• Förbundsfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag på 

hur arbetssättet i förbundsfullmäktige kan utvecklas.   

• Förbundsstyrelsen sätts samman utifrån partilogik med 24 ledamöter 

och 13 ersättare. Därutöver sker en komplettering utifrån 

medlemslogik genom att de KSO:er samt ytterligare KS-politiker 

(oppositionsråd eller motsvarande) från varje kommun som inte fått en 

plats utifrån partilogiken utses till ledamöter respektive 

ledamot/ersättare. Antalet ledamöter och ersättare kan därmed 

variera mellan  mandatperioderna.    
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• GBG bör i kraft av storlek få cirka hälften av platserna i  

förbundsstyrelsen. 

• Ordförandeposten samt posten som tredje vice ordförande i 

förbundsstyrelsen utgår till Göteborgs Stad, posterna som förste och 

andre vice ordförande utgår till kranskommunerna.  

Vägval 3: Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – 

styrgruppernas funktion? 

Styrgrupperna blir beredningsgrupper 

Utredningen har visat att styrgruppernas koppling till sakpolitiskt område på 

hemmaplan behöver stärkas. Det innefattar även kopplingen till 

tjänstepersoner som ingår i nätverk på GR. Styrgruppernas koppling till 

förbundsstyrelsen behöver förbättras och förbundsstyrelsens uppdrag till 

styrgrupperna som beredande organ tydliggöras. 

Arbetsgruppen anser att förbundsstyrelsen behöver beredningsgrupper för att 

frågorna ska kunna fördjupas och breddas. Vilka beredningsgrupperna är kan 

variera mellan mandatperioderna.   

Det är enligt kommunallagen inte möjligt att delegera beslut till en beredning 

om ledamöterna inte ingår i förbundsstyrelsen. Beslut kan endast delegeras till 

ett utskott. Arbetsgruppens bedömning är att styrgrupperna bör benämnas 

beredningsgrupper för att tydliggöra deras beredande uppdrag.                                                                                                                   

Beredningsgruppernas uppdrag beskrivs i instruktionen. De ska dels bereda 

frågor till FS, dels omvärldsbevaka frågor inom sitt sakområde. De kan även 

utifrån sitt sakpolitiska område initiera förslag till förbundet, på politisk eller 

tjänstepersonsnivå via nätverken. Här tydliggörs också att 

beredningsgrupperna bör nå konsensus i de förslag som föreläggs 

förbundsstyrelsen.  

Efter arbetsgruppens diskussioner är bedömningen att GR ska övergå till 

medlemslogik kompletterat med partilogik för beredningsgruppernas 

sammansättning. Det innebär att varje kommun nominerar en representant till 

respektive beredningsgrupp utifrån relevant sakpolitiskt område. Göteborgs 

stad nominerar tre representanter. Varje kommun avgör från vilka partier 

dessa representanter ska hämtas. Beredningsgrupperna kompletteras med 

representanter från partier som inte fått en plats genom medlemslogiken men 

som finns representerade i förbundsstyrelsen. Antalet ledamöter i 

beredningsgrupperna blir därmed minst 15 och kan variera mellan 

mandatperioderna. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog 

med respektive parti regionalt säkra denna komplettering. 

Beredningsgrupperna väljs av förbundsstyrelsen. Beredningsgrupperna kan 

adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant.    

För att få en koppling till förbundsstyrelsen adjungeras beredningsgruppernas 

ordförande och vice ordförande till förbundsstyrelsen och ges samtidigt 
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möjlighet till att regelbundet informera styrelsen utifrån sitt sakpolitiska 

område. 

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE BEREDNINGSGRUPPERNA 

LEDER TILL FÖLJANDE FÖRSLAG:  

• Styrgrupperna byter namn till beredningsgrupper för att tydliggöra 

deras beredande uppdrag.  

• Beredningsgrupperna jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen vilket 

tydliggörs i en uppdaterad instruktion.  

• Göteborg får hälften av ordförandeposterna och hälften av vice 

ordförandeposterna i beredningsgrupperna. Kranskommunerna får den 

andra hälften av ordförandeposterna respektive vice 

ordförandeposterna.  

• Ordförandena och vice ordförandena i beredningsgrupperna 

adjungeras till förbundsstyrelsen. 

• Medlemslogik kompletterad med partilogik ska gälla för 

sammansättning av beredningsgrupperna. Det innebär att varje 

kommun nominerar en representant till respektive beredningsgrupp. 

Göteborg nominerar tre. Representanterna bör komma från 

kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk gruppering. Komplettering 

görs med representanter från partier som inte fått en plats genom 

medlemslogiken men som finns representerade i förbundsstyrelsen.  

 

Arbetsgruppen för beredning av reviderad politisk organisation för GR. 

 

Axel Josefson (M), Göteborg 

Julia Färjhage (C), Lilla Edet 

Helene Odenjung (L), Göteborg 

Jan Utbult (KD), Öckerö 

Bo Pettersson (S), Stenungsund 

Anette Holgersson (V), Lerum 

Anna Hansson (MP), Alingsås 

Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg 

Martin Wannholt (D), Göteborg  
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Utredning om Göteborgsregionens politiska organisation  Diskussionsunderlag 

 

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 

invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 

Förbundsledningen 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör 
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Förord 
I samband med styrelsekonferensen 2019-09-27 fick förbundsdirektören i 

uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda vilken politisk organisation och 

struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. I 

uppdraget har också ingått att utreda vilka möjliga samarbetsformer 

kommunalförbundet har när det gäller att samarbeta med kommuner 

utanför GR. Utredningsarbetet har utgått från det uppdrag som 

medlemskommunerna formulerat i förbundsordningen som är fastställd av 

kommunernas fullmäktige och Strategisk inriktning 2020-2023 som är 

fastställd av förbundsfullmäktige.  

 

Utredningsarbetet har genomförts under våren 2020 med de mycket 

speciella förutsättningar som Coronapandemin har gett oss. Samtalen har 

genomförts övervägande genom digitala möten. Vi vill tacka för den tid vi 

fått ta i anspråk för vårt utredningsarbete och för det stora engagemang vi 

mött hos alla intervjupersoner, trots hög arbetsbelastning och svåra 

situationer i kommunerna.  

 

Utredningen, som härmed överlämnas till förbundsstyrelsen, utgör ett 

underlag för fortsatt politisk hantering och politiska ställningstaganden 

inför nästa mandatperiod.  

 

Avslutningsvis konstaterar vi att ändamålsparagrafen i förbundsordningen 

framstår som viktigare än någonsin och utgör den grund för formaliserad 

och strukturerad samverkan på strategisk nivå som kommunerna behöver 

för att nå den utvecklingskapacitet och driftskapacitet som krävs för att 

möta framtida utmaningar tillsammans: 

 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över 

kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet 

ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 

nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till 

att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det 

övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda 

levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar 

utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. 

 

Göteborg 2020-08-31 

 

 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör    

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 
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Inledning 
 

Göteborgsregionen (GR) har haft samma politiska organisation sedan 1995. Hösten 

2019 gav GR:s förbundsstyrelse förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken 

politisk organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets 

uppdrag. Förbundsdirektören fick samtidigt i uppdrag att utreda möjliga 

samarbetsformer med kommuner utanför GR. Nedan beskrivs bakgrund till varför 

utredningen initierades och hur utredningen har genomförts.   

A. Syfte och frågeställningar 

Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag med förslag på politisk 

organisation som, utifrån dagens uppdrag och kontext, ger de bästa förutsättningarna 

för att  

1. genomföra det politiska arbete som krävs för att uppfylla förbundets ändamål 

2. styra förbundets verksamhet 

 

Utredningen ska utgöra underlag för fortsatt politisk beredning inför nästa 

mandatperiod. Utredningen utgår från att förbundets uppdrag avser det uppdrag 

som medlemskommunerna formulerat i förbundsordningen och som är fastställd av 

kommunernas fullmäktige, samt i Strategisk inriktning 2020-2023 som är fastställd 

av GR:s förbundsfullmäktige.  

 

De frågor som utredningen ska besvara är: 

 

1. Vilken politisk organisation och struktur är mest ändamålsenlig för att 

genomföra förbundets uppdrag? 

 

2. Vilka samarbetsformer är möjliga när det gäller samarbete med kommuner 

utanför GR? 
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B. Bakgrund 

Göteborgsregionens nuvarande organisation och uppdrag 

Det finns ett antal offentligrättsliga och privaträttsliga former för kommunal 

samverkan. De offentligrättsliga formerna är kommunalförbund och gemensam 

nämnd. Privaträttsliga former är avtalssamverkan, bolag, stiftelser samt ideella och 

ekonomiska föreningar. Enligt kommunallagen får kommuner bilda 

kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till 

sådana förbund. Ett kommunalförbund är en juridisk person av offentligrättslig 

natur. Göteborgsregionen (GR) är ett kommunalförbund som även har 

kommunförbundsuppgifter. Som kommunalförbund är GR en offentligrättslig form 

för frivillig samverkan mellan kommuner och denna form för samverkan regleras i 

kommunallagen (9 kap, §§ 1–18). Som kommunförbund är GR en 

intresseorganisation som för kommunernas räkning bevakar rena intressefrågor.  

 

Finansieringsprincipen, som grundar sig på en fastställd årsavgift per invånare, 

kvarstår. För närvarande är årsavgiften 75,52 kr/invånare. 

 

Finansieringen av förbundet består av olika delar. Omsättningen varierar utifrån 

graden av externfinansiering och erhållna statsbidrag. Översiktligt illustreras ett 

nuläge (2019) i nedanstående cirkeldiagram. 

Förbundsfullmäktige 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs i dagsläget av förbundsfullmäktige. 

Förbundsfullmäktige tillsätts av kommunernas fullmäktigeförsamlingar utifrån 

valresultatet i respektive kommun. Det är kommunerna som är medlemmar i 

kommunalförbundet. Varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare i 

förbundsfullmäktige. Ytterligare en ledamot och en ersättare utses för varje fullt tal 

av 10 000 invånare. Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det 
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antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. Antalet 

ledamöter i förbundsfullmäktige uppgår idag till 105 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. 

Kostnaden för att driva FFM uppgår till cirka 325 tkr per verksamhetsår. 

Att ordförandeskapet i förbundsstyrelsen ska ligga hos Göteborgs stad är en muntlig 

överenskommelse sedan många år. I denna överenskommelse ingår även att 

kranskommunerna har ordförandeskapet i förbundsfullmäktige. 

 

Länk till förbundsfullmäktiges arbetsordning 

 

Förbundsstyrelsen  

Förbundsstyrelsen tillsätts av förbundsfullmäktige på förslag av GR:s valberedning, 

utifrån det samlade valresultatet i de 13 kommunerna som gemensamt valområde.  

Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen är 22, antalet ersättare 11. Av ledamöterna och 

ersättarna bör 11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter 

och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs Stad men inom förbundets 

medlemskommuner. 

 

Mandatfördelning per kommun och parti framgår av nedanstående fördelning. 

 

Mandatfördelningen per kommun och per parti      

Ale     1+1          S+M 

Alingsås   0+1          0+M 

Göteborg   9 +2         M,S,SD,S,V,D,MP,V,D +D,C 

Härryda   1+1          M+SD 

Kungsbacka 2+1          M,SD+ S 

Kungälv   1+0          S 

Lerum   1+1          L 

Lilla Edet  1+0          C 

Mölndal   2+2          M, SD+S,L 

Partille   1+0          M 

Stenung- 

sund    1+1          S+M 

Tjörn    1+0          L 

Öckerö   1+1          KD+S 

 

Länk till förbundsstyrelsens reglemente 

 

Kostnaden för att driva förbundsstyrelsen uppgår till cirka 1400 tkr per 

verksamhetsår. 

Förbundsstyrelsens presidium/arbetsutskott 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett 

arbetsutskott. Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i 
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förbundsstyrelsen. Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott. 

Styrelsens presidium/arbetsutskott har till uppgift att 

• bereda ärenden till styrelsen. 

• följa förbundets medelsförvaltning vilket bland annat innebär att ta emot 

rapporter utöver dem som redovisas i styrelsen. 

• fatta beslut i ärenden som har delegerats till presidiet. 

Dessutom ingår presidiet i styrelsen för Västkom (Västsvenska kommunalförbundens  

samorganisation) samt representerar GR i BHU 

 (Beredningen för hållbar utveckling i Västra Götaland)  

Nämnder och styrgrupper   

Utöver förbundsstyrelsen finns två nämnder inom GR som är utsedda av 

förbundsfullmäktige. En av dessa är utbildningsgruppen/antagningsnämnden som 

också har också styrgruppsuppgifter från förbundsstyrelsen. Utöver 

utbildningsgruppen finns även skolnämnd för ISGR (internationella skolan). 

Skolnämnden har inte beaktats i denna utredning. 

Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse politiskt 

sammansatta styrgrupper. Styrgrupperna utses på förslag av GR:s valberedning, 

utifrån det samlade valresultatet i de 13 kommunerna som gemensamt valområde.  

Utöver utbildningsgruppen finns tre politiska styrgrupper inom GR: Styrgruppen 

för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad och styrgruppen för 

social välfärd.  

 

Länk till utbildningsgruppens reglemente 

 

Länk till instruktion för styrgrupperna 

Förbundets uppdrag 

Förbundets uppdrag regleras i den av fullmäktige antagna förbundsordningen som är 

godkänd i respektive medlemskommuns fullmäktige.  

I ändamålsparagrafen anges:  

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den 

kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, 

nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv 

region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. 

 

2013 påbörjades ett arbete med att utveckla förbundsstyrelsens styrkedja med syftet 

att tydliggöra processerna för planering och uppföljning av verksamheten och göra 

dem mer tillgängliga. 

331

https://www.google.com/search?q=V%C3%A4stkom&rlz=1C1GCEA_enSE771SE807&oq=V%C3%A4stkom&aqs=chrome..69i57j35i39j0l6.3205j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/beredningen-hallbar-utveckling/
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf04179a/1598020888037/Reglemente%20f%C3%B6r%20utbildningsgruppen%202020-06-09.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf0417a0/1598021018435/Instruktion%20f%C3%B6r%20de%20politiska%20styrgrupperna%202018-02-09.pdf


  

10 (62) 

Utredning om Göteborgsregionens politiska organisation  Diskussionsunderlag 

För den närmaste tiden har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för 

förbundet som bygger på uppdraget i förbundsordningen men också förhåller sig till 

ett antal identifierade utmaningar för Göteborgsregionen 2020–2023. 

Valberedningen och nomineringsprinciperna 

GR:s valberedning utses av förbundsfullmäktige och utgörs av nio ledamöter och nio 

ersättare. Alla partier med mandat i förbundsstyrelsen är representerade. Göteborgs 

stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör enligt instruktionen ha 

ett stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden. 

Valberedningen – och partierna på det lokala planet i medlemskommunerna - har att 

bevaka tre perspektiv i sitt arbete:   

1. Politisk representation - de 13 kommunerna i Göteborgsregionenen 

utgör ett gemensamt valområde och det sammanlagda röstetalet i 

kommunerna ligger till grund för mandatfördelningen i GR:s politiska 

grupper samt styrelserna i helägda bolag. 

2. Kommunal förankring - alla 13 kommuner ska vara representerade i 

förbundsstyrelse och styrgrupper. Förbundsstyrelsens ledamöter och 

ersättare ska i första hand rekryteras ur kommunernas 

styrelsepresidier. Styrgruppernas presidier, ordförande och vice 

ordförande, utgörs i första hand av medlemskommunernas styrelsers 

ordförande och vice ordförande, i andra hand av representanter i 

kommunal nämnd eller motsvarande inom relevant sakpolitiskt 

område. Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens 

arbete till och förankra det i hemkommunen. Styrgruppernas presidier, 
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ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela 

mandatperioden. 

3. Könsfördelning - Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid 

tillsättande av representanter i GR:s organ. Strävan är att inget kön ska 

ha en större andel än 60 procent av styrelsens/gruppens mandat.  

 

GR:s valberedning har även uppdraget att föreslå styrelse samt lekmannarevisorer för 

det av GR helägda regionala bolaget Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) 

liksom GR:s tre representanter i det av Göteborgs stad helägda bolaget Business 

Region Göteborg (BRG).  

GR:s valberedning ska även i samband med val vara behjälplig i valberedningsarbetet 

inom de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab. Dessa bolag ägs inte av GR 

men väl av ett antal GR-kommuner, där respektive ägarråd bett GR att vara 

behjälplig.  

 

Länk till instruktion för valberedningen 

Samverkan i Göteborgsregionen har en lång tradition 

Förbundets bildande 

Det är idag 25 år sedan Göteborgsregionens kommunalförbund bildades. 

Samhällsutvecklingen har sedan dess präglats av ökad komplexitet, hög 

förändringstakt, snabb och omfattande kunskapsutveckling, nya kommunikationssätt 

samt förändringar i det politiska landskapet. De stora förändringarna talar för att 

dagens politiska organisation bör prövas och värderas utifrån de nya 

förutsättningarna. 

GR i sin nuvarande form bildades 1995 genom en sammanläggning av dåvarande 

kommunalförbundet GR samt Göteborgs Förorters Förbund (GFF).  

Redan 1990 konstaterades i dokumentet Vision Väst att Göteborgsregionen var en 

organisatoriskt splittrad och därmed sårbar storstadsregion som behövde bättre 

förutsättningar för att fullgöra rollen som motor i landets ekonomiska utveckling. I 

det gamla GR ingick Göteborg och tio kranskommuner och ändamålet där var att 

samordna kommunala angelägenheter genom arbetsområden som regionplanering, 

utbildning, trafik, bostadsförsörjning och miljövård. Göteborgs Förorters Förbund 

var en sammanslutning av ett antal kranskommuner runt omkring Göteborg (dock ej 

Göteborg) som arbetade med bland annat kompetensutveckling, upphandling och 

läromedel. En utredningsrapport daterad 1994-04-15 föreslog en sammanslagning av 

de två förbunden till ett gemensamt kommunalförbund. I samband med 

sammanslagningen ansåg man det viktigt med ett arbetssätt som karaktäriserades av 

”öppenhet, förankring, flexibilitet och handlingskraft”.  

 

Vad gäller förbundets ändamål, angivet i den nya förbundsordningens § 2, 

konstaterades vid sammanläggningen 1995 att uppgiften att som organ för regionen 

tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gör det möjligt för förbundet att 

utåt uppträda som talesman för den gemensamma regionen. I övrigt beskrivs ett 

ändamål som innebar att verka för samordning genom bland annat 
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samhällsplanerande insatser och utredningar inom ett brett verksamhetsfält samt att 

bistå med olika tjänster och utvecklingsinsatser.  

Vad gäller utbildningsområdet ingick i det nya förbundet myndighetsutövning inom 

gymnasieintagningen, och det inrättades en särskild ”intagningsnämnd”.  

Förbundsfullmäktige eller direktion 

I ett kommunalförbund ska den beslutande församlingen utgöras av antingen ett 

förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Både vad gäller fullmäktige och 

direktion väljs ledamöter och ersättare av kommunernas fullmäktigeförsamlingar, 

utifrån valresultatet i respektive kommun. Varje förbundsmedlem ska vara 

representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot och en ersättare. 

Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. I övrigt anges i 

förbundsordningen hur den beslutande församlingen ska vara sammansatt. Om ett 

förbund är organiserat med förbundsdirektion, ska direktionen också vara 

förbundsstyrelse. (Kommunallag 2017:725 kapitel 9, §§ 3–5) .  

Det nya förbundet hade alltså att ta ställning till en organisering med fullmäktige 

eller direktion. Med hänsyn till, som man uttryckte det ”ändamålets stora politiska 

betydelse” föreslogs ett kommunalförbund med fullmäktige - en organisering som 

man menade ”medger att medlemmarna kan representeras mera fullödigt” i 

förbundet.   

Med hänsyn till den vikt som Göteborgs kommun hade befolkningsmässigt och 

ekonomiskt ansåg man att staden skulle ha en ledamot mer än övriga kommuner 

tillsammans i det nya fullmäktige. 

Förbundsstyrelsen 

När förbundet bildades föreslogs en förbundsstyrelse bestående av 22 

styrelseledamöter och 11 ersättare. Främsta skälet var att varje medlemskommun 

skulle ha en ordinarie representant i den nya styrelsen. Rekommendationen var att 

fullmäktige skulle utse ett presidium i styrelsen bestående av en ordförande och tre 

vice ordföranden, varav lämpligen två personer representerade Göteborg och två 

övriga kommuner. Detta var ett arbetssätt som tillämpats inom ”gamla GR”. Inom 

GFF hade däremot arbetsformen varit ett arbetsutskott under styrelsen. Tidigt 

konstaterades vikten av att involvera medlemskommunerna och öka engagemanget 

för de regionala frågorna. Av detta skäl förlades förbundsstyrelsens sammanträden i 

tur och ordning till olika medlemskommuner och förbundsstyrelsens presidium fick i 

samband med detta tillfälle att möta representanter från värdkommunernas styrelser 

för dialog.  

Nomineringsprinciper och valberedningsarbete 

1994 lämnade förbundsstyrelsen ett uppdrag till GR:s valberedning att se över 

förutsättningarna för valberedningens arbete samt ta fram förslag på en balanserad 

politisk och regional representation i regionala bolag och styrelser. Valberedningens 

rapport fick namnet Balans i regionala organ och antogs av förbundsfullmäktige 

1994-06-08. 

Det sammanlagda röstetalet i kommuner och landsting har sedan dess, och även efter 

det nya förbundets bildande 1995, legat till grund för sammansättningen i de 
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regionala organens och bolagens styrelser. Detta innebär att kommunerna i 

Göteborgsregionen har betraktats som ett gemensamt valområde.  

Genom att betrakta Göteborgsregionen som ett gemensamt valområde ville man 

undvika att ”tillfälliga variationer i valresultatet på ett olyckligt sätt påverkar 

fördelningen av styrelsernas sammansättning”. 

GR:s valberedning har fungerat som regional valberedning, inte bara för GR:s egna 

organ utan även för olika regionala bolag.  

2003 lämnade förbundsstyrelsen på nytt ett uppdrag till GR:s valberedning att se 

över förutsättningarna för valberedningens arbete samt ta fram ett underlag för 

bedömning av hur en mer balanserad politisk och regional representation i regionala 

bolag och styrelser skulle kunna uppnås. Särskild vikt skulle läggas vid regional och 

politisk representation jämte genusperspektivet.  

Man ansåg att det förekom en viss obalans i representationen i styrelserna bland de 

regionala bolagen och att värdet av förbundsfullmäktiges beslut 1994, om en balans i 

regionala organ, delvis hade ”devalverats”. 

Rapporten konstaterade att stora vinster uppnåtts i och med ett ökat gemensamt 

regionalt agerande hos kommunerna och slog fast att valberedningsarbetet ska 

resultera i en balanserad regional fördelning av styrelseledamöter genom en såväl 

kommunal som politisk förankring. Representanterna skulle ha ett stort engagemang 

för det regionala tänket och med god kännedom om regionala förhållanden. 

Dessutom måste genusperspektivet ges än större dignitet för att åstadkomma en 

könsmässigt jämnare sammansättning av styrelserna.  

Politiska styrgrupper (dåvarande ledningsgrupper) 

Vid bildandet av det nya förbundet 1995 rekommenderades det nya förbundet att 

merparten av medlemmarna i förbundets olika ledningsgrupper bör komma från 

förbundsstyrelsen och att samtliga styrelseledamöter bör ingå i en eller flera 

ledningsgrupper. 

Involvering och engagemang från kommunerna i GR:s arbete var tidigt en levande 

fråga. Under 2000 uppdrog förbundsstyrelsen till de politiska ledningsgrupperna att 

utveckla kontakterna med medlemskommunerna. Som ett resultat av detta har 

ledningsgrupperna genomfört regionala träffar med berörda facknämnders presidier 

samt gjort kommunbesök för att möta facknämndernas presidier kommunvis. Det 

har även arrangerats seminarier.  

Under 2002 inleddes även en rådslagsprocess i kommunernas 

fullmäktigeförsamlingar som blev ett sätt att fördjupa och bredda diskussionen kring 

den regionala utvecklingsplaneringen. Rådslagen leddes av förbundsstyrelsens 

presidium som begav sig ut till respektive kommunfullmäktige för att stämma av 

regionala frågor inom ett brett fält. De fem rådslagsomgångarna som genomfördes 

under åren 2002 till 2012 ledde efter hand till att såväl mål- och strategidokumentet 

Hållbar tillväxt samt Strukturbild för Göteborgsregionen togs fram och förankrades i 

medlemskommunerna.  

Under 2002 gjordes på uppdrag av förbundsstyrelsen en översyn av strukturerna för 

de politiska ledningsgrupperna i syfte att involvera fler och få bättre representation 

från kommunerna. Redan då hade utbildningsgruppen/intagningsnämnden samt 

ledningsgruppen för regional planering representation från alla kommuner medan 
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övriga ledningsgrupper hade färre antal ledamöter. Utgångspunkten för val av 

ledamöter i ledningsgrupperna var att ”erhålla en partifördelning som speglar 

mandatsituationen i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.” Så många 

kommuner som möjligt skulle vara representerade. Ledamöterna skulle i första hand 

utses bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare. Ordförandena skulle ingå i 

förbundsstyrelsen.  

Förslaget blev att med utbildningsgruppen som modell öka antalet ledamöter i flera 

av de övriga ledningsgrupperna till 15 ledamöter så att samtliga medlemskommuner 

var representerade. Man ville även åstadkomma en möjlighet att utse representanter 

som inte ingår i styrelsen med syftet att involvera fler. Dessa skulle hämtas från 

kommunstyrelser och/eller facknämnder i kommunerna. Kontakten med 

kommunerna ansågs mycket viktig. 

Utredningar på senare år 

Kartläggning styrgrupp – nätverk - ”Mölndal förstärker Västsverige” 

Som en del av Mölndals stads Vision 2022 och stadens målarbete genomfördes under 

hösten 2015 en kartläggning av de nätverk som staden är representerade inom. 

Initialt påbörjades en bred kartläggning av de olika nätverken. Det blev dock snabbt 

tydligt att arbetet inom GR borde vara prioriterat. Mölndal ansåg att det här fanns 

”lågt hängande frukter”, där staden skulle kunna utveckla förhållningssätt för att mer 

effektivt ta en roll i samverkan och utveckling av regionen. Slutsatserna redovisades i 

en rapport som i huvudsak fokuserar på hur politiken i Mölndals Stad bättre kan 

nyttja och ta tillvara på möjligheterna med GR:s styrgrupper. Förbundsstyrelsen fick 

en redovisning av Mölndals kartläggning i juni 2017. I rapporten drogs slutsatsen att 

det fanns behov av ökad förankring och återkoppling av arbetet i GR liksom stärkt 

koppling mellan tjänstepersonsnätverk och styrgrupper inom kommunen. Det fanns 

också en osäkerhet bland Mölndals stads politiker om vad som förväntades av dem i 

GR-uppdragen och vem de egentligen representerar – sitt parti eller sin kommun. 

Översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag 

inom GR 2017–2018 

Delvis utifrån den kartläggning som Mölndals stad genomfört, gjorde GR under 

2017–2018 en översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för 

förtroendeuppdrag inom GR. Förbundsstyrelsen fick ta del av och diskutera en 

nulägesbeskrivning där det tydligt beskrevs hur rådande nomineringsprinciper inom 

GR är ”väl etablerade och bygger på mångåriga samförståndslösningar”. Även om det 

fanns olika uppfattningar i diskussionen blev slutsatsen att huvudprincipen med ett 

gemensamt valområde för de 13 kommunerna inom GR – partilogiken – skulle 

behållas. Inga förändringar i styrelsens sammansättning gjordes heller, då den 

gemensamma uppfattningen var att representationen i styrelsen från kommunerna 

var väl tillgodosedd genom att medlemskommunernas KSO och oppositionsråd 

ingick i förbundsstyrelsen som ledamöter, ersättare eller adjungerade. Uppfattningen 

var att då det i praktiken handlar om konsensusbeslut i förbundsstyrelsen och sällan 

är voteringar så får dessa kommunrepresentanter i förbundsstyrelsen en likvärdig 

roll i diskussionerna.  
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Däremot beslöt förbundsstyrelsen att i instruktionerna till såväl valberedningen som 

de politiska styrgrupperna förtydliga ledamöternas koppling till sakpolitiskt område 

på hemmaplan samt ansvaret för att återkoppla och förankra GR:s arbete i 

hemkommunen. En rutin för tjänstemannastöd till politiker för återkoppling och 

förankring skulle tas fram.  
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C. Metod 

För att besvara utredningens frågeställningar har i huvudsak två metoder för 

datainsamling använts, dels dokumentgenomgång och dels intervjuer.  

De dokument som utgjort material i utredningen redovisas i bilaga 4. 

 

Intervjupersonerna har valts ut för att de är en del av GR:s politiska organisation. 

Dessutom har alla medlemskommuners kommunstyrelsepresidier erbjudits 

möjlighet att bli intervjuade. Ett antal kommunala tjänstemän har även deltagit vid 

intervjutillfällena. 

Intervjuer har även genomförts med politiker och tjänstepersoner från 

kommunalförbunden Fyrbodal, Boråsregionen (Sjuhärad) samt Skaraborg, i syfte att 

kunna göra jämförelser och dra nytta av deras erfarenheter av olika former av politisk 

organisering.   

 

Totalt har 26 intervjuer genomförts inom ramen för utredningsarbetet med 

sammanlagt 52 personer. I bilaga 1 redovisas vilka personer som intervjuats. 

Härutöver har sex personer som tillfrågats om intervju valt att inte delta.  

Intervjuerna har genomförts i form av ett samtal och utgått från en intervjuguide 

frågemall (se bilaga 3). Frågemallen har använts som ett stöd under intervjuerna för 

att säkerställa att inget missats. Möjlighet har getts under intervjuerna att frångå 

frågemallen. Förbundsdirektören har lett samtalet och förbundssekreteraren har 

bidragit genom att ställa följdfrågor och delta i samtalet samt ansvarat för att föra 

anteckningar. Efter intervjuerna har anteckningarna skickats till intervjupersonerna. 

Möjlighet har därmed getts till intervjupersonerna att justera eller komplettera 

svaren i efterhand. I några fall har kompletteringar gjorts efter inspel från 

intervjupersoner.  

 

Anteckningarna från intervjuerna har sedan analyserat tematiskt. Först har 

utredarna var för sig läst igenom svaren från intervjuerna i sin helhet. Därefter har 

utredarna var för sig tagit fram förslag på teman. I nästa skede har intervjuerna 

sorterats under dessa teman. 

 

Utifrån den tematisering som gjorts har sedan resultatredovisningen sammanställts. 

I resultatredovisningen kopplas inte utsagor till specifika personer, funktioner eller 

partier. Det finns där inte heller någon ambition att redovisa alla inspel. I 

prioriteringen av vad som lyfts in har nedanstående tankemodell använts: 
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De övergripande rubrikerna som utredarna håller sig till i resultatredovisningen är: 

 

• Politikerrollen och det politiska arbetet i GR 

• Den politiska organisationen och nomineringsprinciperna 
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas utredningens resultat det vill säga vad som framkommit dels 

i dokumentgenomgången, dels i intervjuerna kopplat till de frågeställningar som 

samtalen utgått ifrån.   

A. Politikerrollen och det politiska arbetet i GR 

Det politiska arbetet i GR uppvisar stora skillnader mot det politiska arbetet i 

hemkommunen, det är alla intervjupersonerna eniga om. I hemkommunen är det 

tydligt att man sitter på väljarnas mandat och man blir utsedd av sitt parti till sitt 

politiska uppdrag. Uppdraget i GR beskrivs vara av en annan karaktär. För den som 

är ny som politiker tar det tid att sätta sig in i GR:s verksamhet och det arbetssätt 

som tillämpas.  

 

Grundidén i GR att vi gör grejer för dem som bor i regionen. Kommun- och 

partitillhörighet har inte varit så viktigt 

 

Vi är politiskt tillsatta men vårt uppdrag är inte att driva politik. 

 

Det kan konstateras att det finns många svar på frågan om vem som gett GR-

uppdraget till politikern. De flesta anger att det är partiet som gett uppdraget – via 

valberedningen i GR. Andra framhåller att uppdraget kommit från fullmäktige eller 

kommunstyrelsen i hemkommunen. I grunden är det dock kommuninvånaren som 

de förtroendevalda säger sig representera även i GR-uppdraget.  

 

Flera intervjupersoner beskriver GR som en mer tjänstepersonstyrd organisation än 

vad en kommun är. På så vis uppfattas inte politikerrollen i GR lika tydlig som den är  

i hemkommunen. Dessutom finns ett regionalt uppdrag som kan vara svårt att förstå. 

Många upplever rollen som otydlig och vag. Var ligger förväntningarna på mig som 

politiker? Otydligheten gör att det kan vara svårt att förhålla sig till sin roll. Några 

framhåller att det finns otydliga förväntningar både från förbundet, kommunen och 

partiet. Representerar man som politiker i GR parti, kommun eller region? Eller alla 

tre? Några ger uttryck för en viss självkritik och menar att man som politiker inte i 

tillräcklig omfattning tar reda på förväntningar vare sig inom partiet eller i 

hemkommunen.  

 

Många, särskilt bland politikerna med lång erfarenhet av GR-uppdrag, menar att det 

finns en komplexitet som tar tid att erövra när det gäller att sitta på ett partimandat 

men samtidigt uppleva sig som - och vilja vara -  hemkommunens representant i GR.  

 

Det finns ett trefaldigt mandat, lite schizofrent, vem man förväntas representera. 

Man får heller aldrig glömma det att vi sitter här för våra väljare och 

kommunmedborgare 

 

Det råder både en partilogik och en kommunlogik. Partilogiken är starkare. 
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Du blir bättre i din roll som politiker genom uppdrag i GR. Det ser nog inte några 

av de nya och gröna politikerna. 

 

Vi har strategidokumenten här i GR, där finns en politisk vilja. Men förslagen föds 

inte från politiken utan det är en tjänstemannaprodukt 

 

Några intervjupersoner anser att det är för få politiker som bär GR-frågorna på 

hemmaplan och att fler politiker borde involveras. Okunskap om GR bland 

medlemskommunernas politiker lyfts som en svaghet med tanke på att många frågor 

löses bäst i samverkan med andra, vilket också betonas av många. Omsättningen på 

politiker och bristen på kontinuitet i uppdragen anges som bidragande orsaker till 

okunskapen.  

 

Flera intervjupersoner lyfter fram värdet av GR som en mötesplats där de tunga 

politikerna finns med i förbundsstyrelsen, lär känna varandra och kan lösa frågor 

över gränserna. Jämförelser görs med Sveriges kommuner och regioner (SKR), där 

motsvarande kontaktyta finns på nationell nivå. Många menar att 

samverkansplattformen skapar en tillit som inte ska underskattas och att 

nätverkandet leder till att politiker har lärt känna varandra under lång tid. Det 

framhålls även som värdefullt att träffas i de olika partigrupperna regionalt. Som GR-

politiker befinner man sig inte bara i kommunen utan på en regional arena. Någon 

lyfter fram att det som politiker med uppdrag både på en kommunal och en regional 

arena gäller att använda de positioner man har och interagera mellan uppdragen så 

att de förstärker varandra. 

 

Det är både ett sorge- och ett glädjearbete att börja lära känna varandra som nya 

politiker. Det har bytts ut många.  Vi har skapat en stomme som är väldigt 

värdefull, för att utbyta erfarenheter. Det informella.   

 

Samverkan och konsensus 

Det finns övervägande positiva men också några negativa röster om strävan efter 

konsensus. 

Många lyfter fram att just förmågan att arbeta sig fram till konsensus är det som ger 

framgång för förbundet. Det är när alla enas i en fråga som den får stor 

genomslagskraft. Det är då det politiska arbetet i förbundet lyckas. Konsensus 

innebär inte att varje kommun får som den vill utan att det beslut som fattas gynnar 

flest antal kommuner och regionen som helhet.   

Konsensus lyfts också fram som viktigt för att kunna agera med en gemensam röst 

gentemot regional och statlig nivå; för att få del av resurser till olika satsningar lokalt.  

 

När vi väl har lyckats nå konsensus över kommungränser och kan visa oss som en 

Göteborgsregion, då lyckas vi, då uppfyller vi grundsyftet med varför vi har GR. 

 

Några exempel som ges på stora frågor där konsensus varit nödvändigt och 

framgångsrikt är den gemensamma Gymnasieantagningen, Västlänken, 
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prioriteringen av stråket Borås- Göteborg i infrastrukturarbetet och samarbetet 

under flyktingkrisen 2015.  

 

Men intervjupersoner lyfter också fram nackdelar med konsensussträvan.  Dessa 

intervjupersoner menar att det behöver finnas en plats för det politiska samtalet, för 

politisk debatt och ibland konflikter i en politiskt styrd organisation. Vissa frågor där 

det finns stora motsättningar mellan kommuner eller mellan partier lyfts inte upp. 

Avsaknad av öppen debatt skapar osäkerhet kring hur frågor hanteras. En avvikande 

mening kan vara svår att hantera i en konsensuskultur. Det är ovanligt med 

omröstningar i de politiska församlingarna inom GR och sker det, finns risken att de 

betraktas som en avart.  

 

Det lyfts fram att de stora målkonflikterna för närvarande återfinns inom 

infrastruktur och miljöfrågor och att konsensussträvan kan göra att dessa frågor inte 

får en lösning. Ett exempel på en sådan fråga är zonindelningen inom 

kollektivtrafiken i Västra Götaland där GR inte tog ställning eftersom kommunerna 

inte kunde enas om en gemensamlinje.    

 

Det finns en politisk dimension i konsensus. Vissa saker tystas ner men om man 

hade haft ett helt öppet klimat hade det varit annorlunda. 

 

Några nämner att det finns en tendens att tanken med konsensus som grund i 

förbundet är på väg att luckras upp. Det politiska landskapet är mer splittrat nu, det 

är inte längre huvudsakligen två stora partier som gör upp med varann och det är 

svårare att bibehålla den konsensuskultur som fanns när förbundet bildades. Vissa 

tycker att detta oroar medan andra menar att det är en naturlig utveckling. 

 

Det är mycket samarbete i GR. Vi försöker nå enighet i frågorna, driva frågor som 

berör hela regionen. Även om vi har olika ingångar värderingsmässigt.   

Hemma är det mer opposition när man driver sina frågor.  

Beredningsprocessen 

I intervjuerna vittnar många om att det finns olika typer av glapp i beredningen som 

behöver slutas. Styrelsen och styrgrupperna hänger inte ihop och styrgruppernas 

förankring på hemmaplan uppfattas som dålig i vissa fall. Tjänstepersoner i GR-

nätverken vet inte alltid när en fråga som bereds inom GR behöver tydlig politisk 

förankring och i så fall på vilket sätt det ska gå till.  

 

De allra flesta uppger att GR:s tjänstepersonorganisationen är mycket professionell 

och har hög legitimitet. GR som arena för tjänstepersonsnätverken lyfts också fram 

som en stor styrka. Det framhålls att kommunernas tjänstepersoner behöver 

samverkan via GR mer än vad politikerna gör och många delar uppfattningen att det 

är tjänstepersoner som i första hand behöver samverka. Flera lyfter fram att GR är en 

tjänstepersonsstyrd organisation och beskriver det som en konsekvens av 

konsensuskulturen. Tjänstepersoner på GR får mycket makt menar några. Detta 

framhålls dock inte som ett problem utan som en av GR:s styrkor. Många politiska 
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överenskommelser jobbas fram underifrån.  

 

Det politiska arbetet har lyckats om det sker en bra samverkan på förvaltningsnivå.  

 

Det är inte enbart styrgrupperna som bereder ärenden till förbundsstyrelsen, det gör 

även till viss del tjänstepersonsnätverken. Flera lyfter fram att det kan finnas ett 

värde i att stärka kopplingen mellan politik och tjänstepersonsorganisationen så att 

det blir tydligt vem som beställer och vem som levererar på ett uppdrag. 

Tjänstepersonsnätverkan bör tydligare politiskt förankra frågor i kommunerna. 

 

Andra påpekar att det faktum att frågor som bereds av tjänstepersoner därmed är 

färdigberedda när de kommer till förbundsstyrelsen utgör en svaghet i systemet 

eftersom det då ofta är för sent att påverka frågorna politiskt. I motvikt till detta lyfter 

flera intervjupersoner fram att man känner sig trygg med beredningen av frågorna 

som hanteras i förbundsstyrelsen. 

 

Men jag ser GR som en samverkansarena och en utbildningsarena – en 

affärsutvecklingsarena, likt en utvecklingsenhet i en bolagskoncern. Det är inte 

självklart att det utvecklande arbetet ska ske på politisk nivå. Inget konstigt med 

det. Inom förvaltningen sker det utvecklande arbetet. 

 

Vad gäller styrgruppernas roll som beredande organ till förbundsstyrelsen framför 

flera att det är en brist att styrgruppsledamöterna inte hämtas från 

förbundsstyrelsen, vilket innebär att det saknas en koppling mellan styrgrupperna 

och förbundsstyrelsen. Flera framför även att det saknas en koppling till 

kommunernas styrelser, genom att styrgruppsledamöterna ofta inte återfinns där.  

Många av de intervjuade lyfter fram hur viktiga de regionala frågorna och 

samverkansfrågorna är för kommunerna. Däremot uppfattas inte de politiska 

uppdragen i styrgrupperna som särskilt intressanta eftersom ledamöterna saknar 

kopplingen på hemmaplan. De allra flesta påpekar att styrgrupperna roll bör 

utvecklas om de alls ska vara kvar.  

Förankringen i hemkommunen 

De allra flesta lyfter fram förankringen av de regionala frågorna tillbaka till 

kommunerna som en mycket viktig faktor och som ett viktigt förbättringsområde. De 

flesta poängterar kopplingen till kommunstyrelse och facknämnder på hemmaplan 

som både viktig och svår. Ledamöter i förbundsstyrelsen men också i styrgrupperna 

bör ha en sådan koppling.  

 

Några lyfter även fram vikten av att förankra arbetet med de regionala frågorna i 

partiet. För representanter från mindre partier som inte har någon naturlig plats att 

återkoppla till på hemmaplan, blir partiet viktigast. Partiernas förmöten nämns som 

viktiga för att kunna påverka GR. 

 

Det framhålls som viktigt att kommunstyrelserepresentationen finns för att 

styrgruppernas arbete ska få bättre genomslag på hemmaplan. Det är färre som 
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poängterar kopplingen till relevant sakpolitisk nämnd i hemkommunen, men den 

synpunkten finns också bland intervjupersonerna. 

Några intervjupersoner lyfter fram valberedningens komplexa arbete utifrån dagens 

nomineringsprinciper och enskilda individer menar att när valberedningen inte 

lyckas fullt ut i sitt arbete så finns inte rätt förutsättningar för att göra det gedigna 

förankringsarbete som är en framgångsfaktor för GR.  

 

Det finns en viss självkritik hos många av intervjupersonerna när det gäller 

återkopplingen från GR till hemkommunen. Flera lyfter fram vikten av att det förs en 

diskussion om GR-frågorna där hemma. Det kan exempelvis handla om att ha GR 

som en stående punkt på kommunstyrelsen, att GR besöker kommunernas politiker 

och informerar i olika frågor samt att berätta om GR:s verksamhet på olika sätt. 

Några uttrycker även behov av nya rådslag med kommunernas fullmäktige för att 

föra dialog kring mellankommunala frågor.  

 

Det är jättebra med rådslag. Vi får in nya politiker i GR och kommunerna och de 

vet inte vad organisationen sysslar med. Nyhetsbrev i all ära men det drunknar lite.  

 

Samstämmigt betonar de politiker som varit aktiva inom GR under flera 

mandatperioder, och har haft olika uppdrag över tid, att politikeruppdraget får sitt 

största värde när det finns en stark koppling mellan sakpolitiskt område i 

hemkommunen och uppdraget i GR. Har en person exempelvis utbildningsfrågorna 

på sitt bord i hemkommunen och sitter med i utbildningsgruppen i GR så skapas ett 

stort mervärde för den enskilde politikern, dels utifrån bra och tydlig 

tjänstepersonsberedning i sakfrågor dels genom möjlighet att påverka 

utbildningsfrågor på regional och nationell nivå.  

 

När det gäller till vem/vilka politikerna rapporterar sitt arbete på GR hänger det 

mycket ihop med på vems mandat man anser sig sitta i GR. 

De politiker med stark koppling till kommunstyrelsen på hemmaplan upplever sig ha 

tillgång till de arenor de behövde för att genomföra sitt arbete i GR.  

Här finns dock en skillnad mellan större partier och mindre partier. För mindre 

partier, som inte har stort inflytande i hemkommunen, blir GR ett skäl att knyta 

kontakter med partikamrater i andra kommuner, något som upplevs positivt. 

 

Den utmaning som lyfts av de allra flesta när det gäller både beredning och 

förankring är några styrgruppsrepresentanters svaga koppling till kommunstyrelse 

och/eller relevant nämnd i hemkommunen. För de intervjuade i 

styrgruppspresidierna framstår kopplingen till kommunstyrelse eller relevant nämnd 

som stark, men det kan konstateras att i varje styrgrupp finns personer med svag 

koppling till det politiska arbetet i hemkommunen. Det innebär att för de kommuner 

som företräds av en politiker med svagt politiskt mandat i hemkommunen försvåras 

möjligheten till återkoppling och påverkan genom styrgruppsarbetet.  

 

Det konstateras i intervjuerna att politikerrollen i GR är komplex genom att 

politikern representerar både parti och kommun. Dessutom ska politikern verka på 

en regional arena. Uppdraget som styrgruppsledamot uppfattas som mer oklart än 
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uppdraget i förbundsstyrelsen. Vem representerar man som ledamot i styrgruppen? 

Sitt parti - och vilket förhållningssätt som därmed ska tas regionalt kopplat till 

utbildning, arbetsmarknadsfrågor, miljö och samhällsbyggnad eller social välfärd? 

Sin kommun? Eller den sakpolitiska nämnden i hemkommunen som hanterar dessa 

frågor? Här efterlyser intervjupersonerna såväl tydligare koppling till 

kommunstyrelsen eller relevant nämnd på hemmaplan som starkare koppling till 

förbundsstyrelsen.  

 

Några lyfter också fram att en tydligare koppling till tjänstepersonsnätverken skulle 

vara en fördel. Former för samarbete mellan politiker och tjänstepersoner behöver 

tydliggöras, liksom arenor för återkoppling och information. Nätverkens frågor bör 

också de återkopplas till kommunerna. Nätverken och deras utfall bör revideras 

regelbundet. Det upplevs råda vattentäta skott mellan tjänstepersoner och politiker i 

vissa kommuner när det gäller de regionala frågorna.  

 

I samtalen framkommer att medlemskommunerna har olika arbetssätt för hur 

återkoppling från arbetet i GR ska gå till. Flera intervjupersoner ger uttryck för att det 

är mer av ett reaktivt redovisningssystem än ett aktivt förberedelsearbete inför frågor 

som ska hanteras i GR.  Några kommuner saknar helt en struktur för 

återrapportering, andra kommuner har en stående punkt på dagordningen till 

kommunstyrelsen och/eller fullmäktige med olika intervaller. Ofta handlar det om att 

det är samarbeten med flera organisationer som ska redovisas inom ramen för en viss 

struktur. Flera intervjupersoner lyfter fram att det är svårt att få plats med GR-

frågorna på den kommunala agendan och att det är svårt att veta när och på vilket 

sätt kommunerna har möjlighet att påverka vilka frågor som hanteras i GR. 

 

Flera erfarna politiker ser positivt på de satsningar som GR gjort under den förra 

mandatperioden för att stärka kommunikationen med medlemskommunerna, men 

man lyfter fram att det behövs ännu mer kommunikationsinsatser för att fler ska 

involveras och för att kunskapen om - och syftet med GR ska öka.  

  

Några intervjupersoner ur styrgrupperna lyfter fram värdet av att GR under 

nuvarande mandatperiod tog fram en rutin för systematisk återkoppling och 

kommunikationsstöd till politiker i form av sammanfattningar efter mötena. 

Då (miss)lyckas GR  

Alla intervjupersoner ser ett stort värde av att ha ett gemensamt kommunalförbund. 

GR framhålls som en fantastisk kraft och ett bra verktyg för samverkan – om det 

används på rätt sätt. Samverkan beskrivs skapa mervärde inom olika områden och 

det finns många exempel som lyfts fram återkommande i intervjuerna. 

 

Många menar att GR har en viktig funktion när det gäller att vara kommunernas    

starka röst i gränsöverskridande frågor gentemot Västra Götalandsregionen, staten 

och EU. GR-arenan är också bra för att hitta gemensamma lösningar på problem och 

för att bygga gemensam kunskap. Några lyfter också fram GR som en 

affärsutvecklingsarena, en informationshub. Kommunerna blir starkare och bättre 
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tillsammans.  

 

Politiskt arbete tar tid, och har de förtroendevalda tid med GR? Flera säger sig vara 

beredda att lägga tid på GR-samarbetet om rätt saker är i fokus.  

Några förbättringsområden nämns. GR skulle kunna vara tydligare gentemot 

kommunerna gällande vad de får för pengarna. GR skulle som storstadsregionen med 

stark tillväxt kunna vara en ännu starkare röst gentemot Västra Götalandsregionen.   

 

Vi är för svaga i VGR också. Vi är för mesiga i Göteborgsregionen, fast vi är störst 

och har mest tillväxt. 

 

De flesta intervjupersoner kan ge åtskilliga goda exempel på när det politiska arbetet i 

förbundet har varit framgångsrikt. Det handlar om att kommunerna varit eniga i en 

sakfråga eller i ett utvecklingsperspektiv. Även här dyker konsensusfrågan upp. När 

det blir samsyn och stark uppslutning i en fråga kan det bli en väldig kraft. Ett annat 

inspel som många gör gäller den draghjälp som de små kommunerna får av de större, 

inte minst av Göteborgs stad. Samutnyttjande av resurser och formaliseringen av 

samarbetet i GR lyfts fram som framgångsfaktorer. Många lyfter fram att ett utfall 

som gynnar helheten i Göteborgsregionen och stärker det samlade varumärket är ett 

gott resultat. När GR tar fram välförankrade policydokument som pekar ut den 

gemensamma riktningen för medlemskommunerna blir det kraftfullt. En 

systemframgång som alla tjänat på ekonomiskt eller på annat sätt. 

 

Goda exempel på GR-samarbetet som lyfts fram är gymnasiesamarbetet, arbetet mot 

hedersrelaterat våld, avfallsplanen, strukturbilden, kompetensförsörjning, 

arbetsmarknadsfrågor, vattenförsörjningsplanen, flyktingmottagandet, hälso- och 

sjukvårdsavtalet, läromedelssamordningen, Yrkesresan, infrastrukturfrågor av olika 

slag, kulturutredningen och kalkning av sjöar. Nu senast framhålls också samarbetet 

med Västra Götalandsregionen i frågor som rör covid-19 och Coronapandemins 

konsekvenser för näringslivet. 

Många intervjupersoner menar att ett stort värde ligger i att chefsnätverken fungerar 

mycket bra och att nätverken för tjänstepersoner ger mycket tillbaka till kommunen.  

 

Men det finns också exempel som lyfts fram där det har funnits – och bedöms finnas 

- en utvecklingspotential. Flera lyfter fram att GR kunde användas på ett annat sätt 

politiskt, med blicken fäst längre fram för att möta de svårare utmaningarna 

tillsammans. Exempel som nämns är gemensamma prioriteringar i 

bostadsbyggandet, gemensamma översiktsplaner, påverkan på kollektivtrafiken, 

tillväxt och näringslivsutveckling samt hur social oro ska bemötas. 

Det finns också exempel där GR misslyckas. Exempelvis zonindelningen inom 

kollektivtrafiken, som tidigare har nämnts, där konsensus inte nåddes. Risken att 

köra på i gamla hjulspår lyfts också fram. Västsvenska paketet och 

gymnasiesamarbetet i all ära men förbundet behöver vidareutvecklas, menar någon 

och utan att det förklaras närmare vad som menas återkommer uttrycket att 

kommunalförbundet behöver bli skarpare. 
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Det finns flera exempel på områden som lyfts fram av intervjupersonerna där man 

anser att svåra målkonflikter skulle behöva hanteras på ett annat sätt politiskt än vad 

som gjorts hittills. Exempel på områden som lyfts fram i det perspektivet är 

regionplaneringen i förhållande till det kommunala självstyret, integrationsfrågan, 

kollektivtrafikfrågor. Hälso- och sjukvårdsfrågor i kommunal omsorg lyfts också fram 

av flera som en kommande utmaning där kommunerna måste arbeta mer 

tillsammans och där GR har en viktig uppgift 

 

Vi är inte längre några öar som står för oss själva. Vi är nu i ett större 

sammanhang. 

 

Vi får mycket för de pengar vi ger. 

 

Strukturbilden är sanslöst stark. 

Stor kommun - liten kommun  

Göteborgsregionens sammansättning av större och mindre kommuner påverkar på 

olika sätt dynamiken i regionen, vilket lyfts av flera intervjupersoner. Göteborg är den 

allra största kommunen med mer än hälften av invånarna och många lyfter fram flera 

aspekter som pekar på att Göteborgs roll i GR är mycket central.  

 

Några lyfter fram att Göteborg skapar draghjälp åt hela regionen och att staden 

mycket tydligare bör ta ledartröjan i GR-samarbetet. Flera intervjupersoner som varit 

med länge i GR-sammanhang reflekterar över Göteborgs Stads agerande över tid, där 

engagemanget för de möjligheter som samverkan inom Göteborgsregionen ger 

framstod som mycket stort under den inledande fasen efter det att förbundet 

bildades, för att därefter mer ha varierat över tid. 

 

Andra menar att Göteborg dominerar i GR och bör öppna upp mer för 

kranskommunerna. Röster som hörs är: Är man störst måste man vara ödmjukast. 

Är man stor ska man vara snäll. 

 

Exemplet Business Region Göteborg (BRG) lyfts fram; ett bolag som är helägt av 

Göteborgs Stad men som utöver att vara näringslivskontor för staden har ett 

regionalt uppdrag för näringslivsutvecklingen i GR-kommunerna. Flera av 

kranskommunernas representanter har uppfattningen att det regionala perspektivet 

inte hanteras i den omfattning som näringslivsutvecklingen kräver. 

 

Det finns en uppfattning bland intervjupersonerna att de mindre kommunerna 

behöver samarbete i högre grad än den stora staden. Några menar att det blir 12+1 i 

GR och att Göteborg drar sig ur vissa samarbeten eftersom behoven av samarbete i 

vissa avseenden är mindre för staden.  

 

Flera framför i samtalen att Göteborgsregionen som omfattar mer än 50 procent av 

invånarna i Västra Götaland och som har den otvetydigt största tillväxten i regionen, 
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borde ta större plats i regionala och nationella sammanhang.  Någon konstaterar att 

förbundet har draghjälp av namnet Göteborg i Göteborgsregionen.  
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B. Den politiska organisationen och 

nomineringsprinciperna 

 

I samtalen kring politisk organisation har intervjupersonerna gett inspel kopplat till 

förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, nämnder och styrgrupper samt nätverken 

för tjänstepersoner. I vissa fall överlappar samtalen runt den politiska organisationen 

det samtal som är kopplat till uppdrag och politiskt arbete i GR. Organiseringen 

påverkar arbetssättet och tvärtom. Det handlar exempelvis om vikten av mandat på 

hemmaplan, kopplingen mellan förbundsstyrelsen och styrgrupperna, kopplingen 

mellan styrgrupperna och hemkommunen – och inte minst vilken logik som bör gälla 

vid nomineringsförfarandet. 

 

Det framhålls även behov av att tydliggöra kopplingen mellan den politiska nivån och 

nätverken på tjänstepersonsnivå såväl inom GR som i respektive hemkommun. 

Många berör att det finns en outnyttjad potential vad gäller att koppla ihop arbetet 

mellan styrgrupperna och de strategiska chefsnätverken.  

Många ser och lyfter också fram svårigheten att få med de små partierna i arbetet i 

GR och samtidigt ha det starka mandatet på hemmaplan. Det här avspeglar sig i 

nomineringsprocessen vilket beskrivs längre fram.  

 

Tre frågeställningar tar avgjort störst utrymme i samtalen om politisk organisation: 

Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna? 

Ska GR övergå till en direktion? 

Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas funktion? 

 

Det är kommunerna som är medlemmar i GR - inte partierna. 

Förbundsfullmäktige 

Förbundsfullmäktige kommenteras av många och mest uttalat är kritiken mot att 

fullmäktigeförsamlingen är stor, att de möten som hålls är mer att betrakta som en 

transportsträcka för nödvändiga beslut och att det finns svårigheter att känna ansvar 

och engagemang i en så storpolitisk församling där det inte förs någon debatt och där 

alla ärenden redan hanterats till enighet i styrelsen. Några lyfter fram att fullmäktige 

hanteras slapphänt av partierna och att uppdraget att sitta i GR:s fullmäktige har låg 

status. 

 

Några förespråkar att förbundsfullmäktige läggs ner, andra ser vikten av att ha denna 

formaliainstans för de viktiga besluten kring bland annat val, budget och 

årsredovisning. Andra framhåller också fullmäktiges roll för bred förankring samt 

som informationsarena och mötesplats. Bland dem som förespråkar att 

fullmäktigeförsamlingen även fortsatt ska vara en del i den demokratiska styrningen 

av GR önskar man en förändring av arbetet och ett annat sätt att använda och 

involvera de politiska företrädarna. En vitalisering av arbetet i fullmäktige 

efterfrågas.  
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Fullmäktige ska finnas kvar, det är bra att det är demokratiskt förankrat och hårt 

fokuserat på verkstad, vi ska vara rädda om den formen av demokratiplanka. 

 

Fullmäktige känns för de flesta ganska meningslöst; opersonligt och mycket folk. 

Förbundsstyrelsen 

Intervjupersonerna anser genomgående att det är en styrka att 

medlemskommunernas KSO:er och oppositionsråd sitter i förbundsstyrelsen. 

Det är idag möjligt fullt ut endast genom adjungering in från styrgruppernas 

presidier, vilket flera framhåller som en kompromisslösning. Ska vi ha en styrelse i 

GR så ska samtliga KSO:er och oppositionsråd sitta där av egen kraft, är det flera som 

lyfter fram. 

 

Som tidigare har nämnts är det många intervjupersoner som lyfter fram att 

förbundsstyrelsens koppling till styrgrupperna eller motsvarande beredningar måste 

stärkas och bli tydligare. Flera förespråkar att styrgrupperna avvecklas och att 

förbundsstyrelsen får ett större ansvar för att bereda frågor. Olika utskott och 

arbetsgrupper från förbundsstyrelsen kan då inrättas efter behov. Här poängterar 

några intervjupersoner att en fördel med utskott är att det är formellt möjligt att 

delegera frågor från förbundsstyrelsen, vilket inte är möjligt med dagens organisering 

av styrgrupperna. Andra frågar sig hur förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare 

ska ha tid att även engagera sig i ett utskott/en beredning. 

 

Antalet ledamöter och fördelningen av poster i arbetsutskottet kommenteras av några 

intervjupersoner. Det finns uppfattningar om att antalet utskottsposter borde utökas 

och att kranskommunerna borde ha fler poster. 

Direktion 

Flera intervjupersoner förespråkar tydligt direktion som ett alternativ till 

förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Det lyfts fram ett antal argument för att gå 

över till direktion och här sammanfattas de tyngsta av dem: 

 

• Det är kommunerna som är medlemmar i kommunalförbundet, inte 

partierna. Det ska därför vara kommunerna som besätter posterna i 

GR.  

• Kopplingen till kommunstyrelsen på hemmaplan måste vara stark, 

KSO och oppositionsråd ska ingå i direktionen. En striktare 

medlemslogik, det vill säga att kommunerna tillsätter representanter 

i GR, kan tvinga fram bättre förankring i kommunen. 

• Med en direktion blir inte den politiska representationen det viktiga 

utan samverkan hamnar i fokus. 

• Direktion är en mer effektiv politisk organisation. 

• En direktion med tydligt mandat för politikerna stärker 

kommunalförbundets roll i hemkommunen och legitimiteten ökar för 

GR. 
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• Övriga kommunalförbund i Västra Götaland är organiserade med 

direktion. 

• Det finns ett missnöje med arbetet i förbundsfullmäktige som ses 

som en onödigt stor politisk församling. 

 

En direktion med tydligt mandat kommer att stärka kommunalförbundets roll i 

hemkommunen; kännedomen, förtroendet, legitimiteten ökar för GR. 

 

Det blir bättre demokrati och bättre arbetsformer om det är färre politiker i GR 

 

Fler politiker ger inte nödvändigtvis en bättre politisk styrning, man känner mindre 

ansvar om man är fler i ett rum., i en mindre konstellation får man ett annat 

ansvar, det blir ett närmare och löpande ledarskap genom ett arbetsutskott. 

 

Andra är inte lika övertygade om övergång till direktion och vill hellre slå vakt om 

men utveckla förbundet inom ramen för nuvarande organisation. Några utmaningar 

som lyfts fram med direktion är: 

 

• Skillnaden i storlek mellan kommunerna behöver hanteras.  I 

synnerhet Göteborgs dominans - om kommunstorlek skulle slå 

igenom får Göteborg mer än 50 procent av platserna i en direktion. 

• Finansiering av kommunalförbundet sker utifrån antal invånare i 

kommunen vilket borde leda till att större kommuner får större 

inflytande. 

• Stora kontra små partier. Vill man värna den politiska bredden och 

legitimiteten i Göteborgsregionen så kan direktionen behöva utökas 

utifrån de mindre partiernas mandat.  

• Frågan är om det är direktion man eftersträvar eller ett annorlunda 

arbetssätt?  

 

Vi bör ha ett arbetssätt där vi gemensamt bestämmer vilka frågor vi ska jobba med. 

Sedan kan dessa frågor gå vidare till styrgrupp eller nätverk. Vissa menar att en 

direktion möjliggör ett annorlunda arbetssätt. Kan detta ske även med nuvarande 

organisation? 

 

Om varje förbundsmedlem ska ha en plats skapar det obalanser i en direktion, 

eftersom Göteborg är så mycket större än Öckerö. Om vi har en samverkansarena 

där Göteborg är så mycket större än de andra, behöver staden ta ett ledarskap på 

en sån arena. 

Nämnder och styrgrupper  

Som framgår tidigare i resultatredovisningen kommenteras styrgrupperna både när 

det gäller beredning och förankring. Även när intervjupersonerna reflekterar kring 

förbundets organisation får styrgrupperna och dess funktioner stort utrymme. 

Styrgruppernas storlek och sammansättning kommenteras av många. 
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Intervjupersonerna är mycket tydliga med att det finns en problematik med 

styrgrupperna såsom de är bemannade i dagsläget och på det sätt som de får – eller 

inte får – sina uppdrag. Det framstår inte tydligt att styrgrupperna är 

förbundsstyrelsens organ och att förbundsstyrelsen gett grupperna deras uppdrag. 

Styrgruppernas syfte framstår alltså som oklart. Inte minst eftersom de inte fattar 

beslut, enligt flera intervjuade. Någon menar att styrgrupperna framför allt är viktiga 

för förbundets förvaltning. 

 

Vår beredning har inte så många ärenden som går till förbundsstyrelsen. Vi jobbar 

mer med styrningen av nätverken.  

 

Det framförs av flera som en brist att ledamöterna i styrgrupperna ibland inte 

återfinns i kommunernas styrelser eller i relevant nämnd. Det ger en svag koppling 

till förbundsstyrelsen men framför allt svag koppling till hemkommunen. Många 

poängterar att för de kommuner som har en politiker med svagt mandat på 

hemmaplan saknas kopplingen till det strategiska arbetet på lokal nivå. Det innebär 

att styrgrupperna får ett svagare mandat. 

 

Styrgruppernas presidier adjungeras till förbundsstyrelsen och några 

intervjupersoner påpekar att just det sättet att få in KSO:er och oppositionsråd i 

förbundsstyrelsen, som en slags kompromiss, försvagar relevant koppling till 

hemmaplan det vill säga koppling till rätt sakpolitisk nämnd eller beredning. 

 

De som lyfter fram behovet av en starkare koppling mellan förbundsstyrelse och 

styrgrupper ser också svårigheten med att KSO och oppositionsråd skulle hinna med 

att engagera sig både i FS och i mer sakpolitiska frågor på djupet såsom ett beredande 

organ behöver göra.    

 

Flera intervjupersoner förespråkar att styrgrupperna avvecklas och istället ersätts 

med att förbundsstyrelsen får ett större ansvar för att bereda frågor, som tidigare har 

nämnts. Av intervjuerna framgår klart att om styrgrupperna ska vara kvar så bör de 

förändras. På vilket sätt finns det olika uppfattningar om. Det handlar om 

sammansättning, nomineringsförfarande, områden inom vilka det är relevant att 

tillsätta styrgrupper. Att sätta samman styrgrupperna utifrån de utmaningar GR har 

är en annan ingång som tas upp.  

 

En förändring som diskuteras ingående, och där många verkar vara eniga, är att 

medlemslogik bör råda i tillsättningsförfarandet. Med medlemslogik är det 

kommunerna som nominerar representanterna, medan det med partilogik är 

partierna i Göteborgsregionen som helhet som nominerar representanterna. När 

kopplingen till det sakpolitiska området på hemmaplan är tydlig skapas – enligt flera 

intervjupersoner – ett tydligt mervärde för den enskilda politikern kopplat till det 

politiska uppdraget. 

 

En farhåga som lyfts fram är att styrgrupperna blir för stora – med minst 26 

ledamöter - om kommunerna ska tillsätta representanter från såväl majoritet som 

opposition. Här lyfter någon frågan om det är viktigt att alla kommuner deltar i 
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styrgruppsarbetet eller om man skulle kunna tänka sig en ordning där vissa 

kommuner får ta på sig ett större ansvar i vissa frågor.  

 

Ett fåtal av de intervjuade anser att vi inte ska förändra hur styrgrupperna tillsätts 

eftersom det är viktigt med bredden och legitimiteten i GR:s arbete. 

 

Gällande utbildningsgruppen framkommer i intervjuerna att många tycker att den 

fungerar bra och att den genom att den utses av fullmäktige som nämnd har en större 

tyngd än övriga styrgrupper. Flera lyfter fram att det är en välkänd och välförankrad 

verksamhet som har åstadkommit mycket inom GR. Flera intervjupersoner 

poängterar att den regionala samverkan inom utbildningsområdet som GR 

kommunerna har åstadkommit är ett föredöme i landet.  Några framför att 

utbildningsgruppen bör utvecklas och inta nya områden, till exempel kopplat till 

näringslivet. Någon anser att även utbildningsgruppen kan avvecklas liksom övriga 

styrgrupper och ersättas med utskott från förbundsstyrelsen samt årliga 

utbildningspolitiska forum.  

Demokrati och nomineringsprocessen  

Demokrati är en av de aspekter som getts stort utrymme i samtalen. Här finns många 

olika synpunkter, inte minst kopplat till nomineringsprinciper samt partilogik kontra 

medlemslogik. Som ovan nämnts anser många av de intervjuade att medlemslogik 

bör råda i GR, andra betonar mer vikten av partilogik. 

 

De intervjuade lyfter fram olika aspekter av demokrati och beskriver hur olika synsätt 

leder till olika vägval. Några lyfter fram att om GR ska vara en samverkansleverantör 

bör inte partilogik utan medlemslogik vara rådande. Det är kommunerna som är 

medlemmar i förbundet, inte partierna. Andra lyfter fram vikten av en bred 

demokratisk arena där partilogik dominerar. Några framhåller att en mindre 

organisation med färre politiker blir mer effektiv i sin styrning. Andra menar en bred 

politisk arena med fler politiker ökar legitimiteten för GR och GR-frågorna i 

kommunerna.  

 

Här konstateras också av intervjupersonerna att det politiska landskapet har 

förändrats. Antalet partier har ökat och den politiska styrningen i 

medlemskommunerna har fört med sig nya samarbetskonstellationer som har krävts 

för att få majoritet eller minoritetsstyre. Några nämner att dessa förändringar märks i 

GR-samarbetet exempelvis genom att det har blivit mer partipolitik vilket yttrar sig 

exempelvis genom att fler voteringar på förbundsstyrelsen. 

 

Det vi inte är överens om – det gör vi inte. 

 

Politiken är ganska osynliggjord, men det behöver inte vara något negativt. 

 

Jag är inte säker på att det är de politiska besluten som är det viktiga, kanske lika 

gärna hade kunnat vara ett tjänstemannanätverk som drev frågorna. 
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Jag är mån om att vi inte slår sönder samarbetet och de goda erfarenheterna. Vi 

ska inte kasta ut barnet med badvattnet utan vidareutveckla GR. Alla kan inte 

vinna i ett samarbete, utan det handlar om vad som är bra i långa loppet för alla.   

 

Många lyfter fram valberedningsarbetet som komplext och fyllt av målkonflikter. Det 

finns kritik mot valberedningens sätt att arbeta och att inte riktigt anstränga sig för 

att hitta rätt personer till rätt post utifrån instruktionerna som finns. Det riktas också 

kritik mot partierna som inte heller engagerar sig i valberedningsarbetet och 

anstränger sig tillräckligt mycket för att få rätt person på rätt plats utifrån uppdraget i 

GR.  

 

Det riktas även kritik mot partierna för det bristande engagemanget i 

förbundsfullmäktige.  Några framhåller vikten av att ha ett förbundsfullmäktige där 

alla partier är företrädda – för att säkra den politiska bredden och förankringen. 

Andra menar att den demokratiska aspekten kan betraktas ur flera olika perspektiv 

och någon att partilogiken bör renodlas och partierna ta ett större ansvar för 

nomineringarna till GR. Här jämförs med nomineringsarbetet till Västra 

Götalandsregionen där varje parti organiserar sitt inflöde. Då hamnar den regionala 

konflikten inom partiet. 

 

Rollen för GR som valberedning när det handlar om förslag till styrelseledamöter i 

regionala bolag ifrågasätts starkt. Här önskar flera kommuner att kommunerna själva 

helt påverkar nomineringen till styrelserna. 

 

Många menar att det är viktigt för politikerna att besluta sig för vad som är viktigast 

– det vi åstadkommer tillsammans i GR eller hur den politiska organiseringen ser ut. 

Flera lyfter också fram att det inte är hur många politiker som organiserar sig på ett 

visst sätt som är grunden för vad som åstadkoms.  

 

Fullmäktige är släpphänt hanterat av partierna. 

 

Ur demokratisk synvinkel kan man se partilogiken men problemet är att man 

räknar det totala valresultatet i hela GR och att det läggs ut på respektive kommun 

där det inte stämmer med röstetalet i kommunen. Men det är hela tiden ett problem 

för de små partierna 

 

Den logik vi haft hittills har varit framgångsrik, välfungerande. Vi behöver fundera 

över vad det är som vi gör så att vi inte förstör nå´t! 

 

Är Göteborgsregionen en demokratiorganisation eller en samarbetsorganisation? 

Vi åstadkommer samarbete i våra nätverk. Vi kan sätta en direktion som styr 

samarbetsverksamheten men det handlar inte om de politiska ideologiernas 

samarbete i de 13 kommunerna. Politikerna ska vara satta att styra firman i ett 

samarbetsperspektiv; Samarbetsleverantör.  
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C. Så organiserar sig andra förbund 

Representanter för övriga kommunalförbund i Västra Götaland har också intervjuats 

och en genomgång av olika dokument från dessa förbund har gjorts. Dessutom har 

dokument från kommunförbunden STORSTHLM och Skåne studerats. Inga 

intervjuer har dock genomförts med de två sistnämnda förbunden.  

Här följer en genomgång av dessa fem förbunds organisering och synpunkter som 

framkommit i intervjuerna.  

 

Övriga tre kommunalförbund i Västra Götalandsregionen är organiserade med 

direktion. Alla tre framhåller i intervjuerna att de är nöjda med sättet att vara 

organiserade på, men det betyder inte att de inte också ser utmaningar när det 

handlar om arbetssätt och framför allt förankringsprocesser. I alla tre förbunden 

finns utmaningen mellan stora och små kommuner och det har lösts på olika sätt. 

Även om samtliga framhåller att den politiska dimensionen när det kommer till 

samverkan i förbundet är av underordnad betydelse så har förbunden arbetat olika 

när det gäller representation av stora respektive små partier i direktionen – för att på 

något sätt få med den politiska bredden. Det vanligaste sättet är att öppna upp för 

möjlighet att adjungera in ledamöter i direktionen under mandatperioden. 

Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Juridisk form 

Kommunalförbund med direktion för 15 kommuner. 

 
Så styrs förbundet 

Från och med 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett 

kommunalförbund med fullmäktige till kommunalförbund med direktion. 

Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter 

samt femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun. 

Förbundets presidium med fyra ledamöter bereder ärenden till direktionsmötena. 

Skaraborg är det förbund som senast lämnade fullmäktige och gick över till direktion, 

det skedde i augusti 2019.  

 
Ur intervjuerna 

Det var svårt att få till närvaro på fullmäktige och de som satt i fullmäktige var långt 

ifrån verksamheten. Nu gäller medlemslogik full ut i förbundet, de som sitter i 

direktionen företräder sin kommun – inte ett parti. I direktionen sitter KSO som 

ordinarie och oppositionsråd är ersättare. De som sitter i direktionen upplevs som 

mer kunniga, direktionen stärks och det frigörs planeringstid. Beredningarna 

avskaffades samtidigt som direktionen startades och här finns en del 

meningsskiljaktigheter om huruvida det var bra eller dåligt. Nu tar direktionen upp 

alla ärenden och det ställer stora krav på underlagen. Någon menar att detta har lett 

till en maktkoncentration till presidiet istället för till beredningarna. Den största 

kommunen har ordförandeskapet. 

 

Länk till förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund  
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Fyrbodals kommunalförbund 

 

Juridisk form 

Kommunalförbund med direktion för 14 kommuner. 

 
Så styrs förbundet 

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. 

Ledamöterna består av ledande politiker från medlemskommunerna, i dagsläget 17 

ledamöter och 17 ersättare.  De tre största kommunerna Trollhättan, Uddevalla och 

Vänersborgs har två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera, övriga kommuner 

har en ordinarie ledamot och en ersättare vardera. Alla KSO:er är med i direktionen 

men inte alla oppositionsråd. Det är kommunerna som nominerar in vilka som ska 

sitta i direktionen. 

 

Förbundsdirektionen leds av en ordförande samt två vice ordförande. Tillsammans 

med ytterligare två ledamöter och två ersättare utgör de förbundsdirektionens 

arbetsutskott. (sex personer).  

 

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje 

mandatperiod därutöver besluta att adjungera företrädare för parti som är 

representerat i någon av medlemskommunernas kommunstyrelser. En adjungerad 

företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt. 2017 

avskaffades de politiska beredningarna. Då gjordes en översyn av styrning och 

ledning inom förbundet. Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott för 

beredning av ärenden. Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika 

områden med representanter valda även utanför direktionen. Förbundsdirektionen 

kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet.  

 
Ur intervjuerna 

Incitamentet för översynen var att ingen satt med helhetsbilden. Beredningarna var 

bemannade av nämndordföranden i kommunerna; politiska företrädare som inte 

hade en naturlig koppling till KS eller KF.  

 

De fattade beslut om projekt, fick en dålig förankring på hemmaplan. Man tappade 

den röda tråden i att man behöver förstärka varann, delregionalt – lokalt – 

delregionalt. Det var inget flyt. 

 
Länk till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

Boråsregionen/Sjuhärad 

 

Juridisk form  

Kommunalförbund med direktion för 7 kommuner. 

 
Så styrs förbundet 
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Boråsregionen har haft direktion under hela 2000-talet.  Samverkan mellan sju 

kommuner. Direktionen består av nio ordinarie ledamöter som består av KSO från 

varje kommun. Borås har två. Borås är alltid ordförande. Mark är näst största 

kommun och med i presidiet. Ersättare är oppositionsråden och även här har Borås 

två. Dessutom adjungeras personer in från partier som når tillräcklig storlek. 

Partierna som har fått minst tre procent i delregionen och även partier som får minst 

12 procent i en enskild kommun adjungeras in. Antalet adjungerade kan växla.  

I Boråsregionen fördelas ledamöterna i två beredningar, BH7 samt Välfärd och 

kompetens; Även ersättarna och de adjungerade är med i beredningarna. Dock deltar 

inte direktionens ordförande i beredningarna. 

 

De adjungerade har fått välja vilken beredning de vill ingå i. Varberg är också 

adjungerad – det finns specialavtal med dem gällande samarbete i vissa frågor. De 

har en plats i BH7. Framför allt gällande infrastruktur. Under den här 

mandatperioden ingår sammanlagt 26 personer i direktionen, varav 9 är ordinarie.  

 
Ur intervjuerna 

De intervjuade framhåller i intervjuerna att de är nöjda med sättet att vara 

organiserade på, men det betyder inte att de inte också ser utmaningar när det 

handlar om arbetssätt och framför allt förankringsprocesser.  

  

Länk till förbundsordning för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunförbundet STORSTHLM 

 

Juridisk form 

Ideell förening i form av kommunförbund för 26 kommuner.   

 
Så styrs förbundet 

Inför mandatperioden 2015–2018 gjordes en genomlysning av förbundets 

organisation och arbetssätt. Viss komplettering skedde inför mandatperioden 2019–

2022 i samband med att en flerårig verksamhetsinriktning antogs och med anledning 

av att Region Stockholm bildades. 

 

Högsta beslutande organ är förbundsmötet, som hålls var fjärde år. Medlemmarnas 

fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Varje 

medlem får utse ett antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. 

Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat antal 20 000 invånare. Vid ordinarie 

förbundsmöte utses föreningens styrelse samt ordförande och vice ordföranden för 

mandatperioden. Ett verksamhetsprogram beslutas som ger övergripande politisk 

inriktning för arbetet under de kommande åren. Förbundsmötet anger också den 

ekonomiska ramen för medlemmarnas avgift till föreningen.  

 

Styrelsen som består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare leder förbundets 

verksamhet, följer övriga politiska organ samt förvaltar förbundets egendom. 

Styrelsen utses av förbundsmötet för perioden fram till nästa ordinarie 
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förbundsmöte. Styrelsen har enligt stadgarna rätt att utse delegationer, beredningar 

och andra organ för verkställighet och beredning. Styrelsen beslutar om den årliga 

verksamhetsplanen med budget samt lägger fast direktiv för alla uppdrag. 

Dessutom finns ett arbetsutskott som utses av förbundsmötet och består av fem 

ledamöter (tre från presidiet samt fem ersättare). AU bereder styrelsens ärenden, 

bland annat genom överläggningar med medlemmarnas kommunstyrelseordförande, 

den så kallade KSO gruppen. Gruppens roll har karaktären av referensgrupp till 

styrelsen inför beslut om uppdrag och andra ärenden. Det är också en arena för 

enskilda KSO för att väcka frågor och utbyta kollegiala erfarenheter. Möten leds av 

styrelsens ordförande som också ansvarar för kallelse och dagordning. På 

motsvarande sätt utgör kommundirektörerna ett stöd för KSO och 

förbundsdirektören i ärendeberedning och dylikt. 

Kommunförbundet Skåne KFSK 

 

Juridisk form 

Ideell förening i form av kommunförbund för 33 kommuner.   

 

Så styrs förbundet 

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation, och 

arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. 

Förbundets uppdrag ska byggas på önskemål och behov som i första hand uttrycks av 

de skånska kommunledningarna. Förbundet har historiskt varit en del av Svenska 

Kommunförbundet (numera SKR), och har en liknande struktur som SKR med 

beredningar, styrelse och styrelsetillsättning. Under de senaste åren har 

kommunernas engagemang i Kommunförbundet Skåne dalat och därför har en 

utredning om förbundet genomförts under 2019–2020. I Slutrapporten Fördjupad 

medlemsdialog ges ett antal rekommendationer som styrelsen ska behandla under 

hösten 2020. Bland annat ska en ny styrmodell med medlemslogik etableras, istället 

för den nuvarande partipolitiska logiken.  

 

D. Vilka samarbetsformer är möjliga när det gäller 

samarbete med kommuner utanför GR? 

 

Den första frågan som utredningen ska besvara har handlat om vilken politisk 

organisation och struktur som är mest ändamålsenlig för att genomföra förbundets 

uppdrag. Den andra frågan som förbundsstyrelsen önskar belyst är vilka 

samarbetsformer som är möjliga när det gäller samarbete med kommuner utanför 

GR.  

 

Förbundsordningen öppnar upp för samverkan med kommuner och andra aktörer 

genom att där anges att förbundet har intressen i …. andra former av samverkan 

med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. (§4.4) I 
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förbundsordningen regleras också förbundets samverkan med andra förbund inom 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom). (§2) 

 

Inom Göteborgsregionen finns en lång tradition av väl utvecklat samarbete som 

sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Samverkan är vårt arbetssätt. Utöver samverkan 

mellan våra kommuner kräver många frågor även samverkan med relevanta aktörer 

inom övrig offentlig sektor samt akademi, näringsliv och civilsamhälle. 

Göteborgsregionen arbetar med de utmaningar och frågor där samverkan mellan 

flera kommuner och andra aktörer krävs för att den enskilda kommunen ska nå sina 

målsättningar eller för att ett regionalt perspektiv i en fråga ska kunna tas. Formerna 

för samverkan och uppdragen för förbundet har förändrats över tid utifrån vad 

medlemskommunerna ansett vara relevant. En organisation som 

medlemskommunerna driver tillsammans måste agera utifrån lyhördhet, 

handlingskraft och med ständigt utvecklingsfokus kopplat till de utmaningar som 

medlemskommunerna möter och där lösningen ligger i att 

hantera frågor med ett regionalt perspektiv. Samverkan är inte ett mål i sig utan ett 

sätt att åstadkomma resultat och att skapa mervärde för kommunerna i 

olika avseenden. Det gäller även samverkan med kommuner och andra aktörer 

utanför den administrativa regionen.  

 

En viktig del av samverkan med kommuner och kommunalförbund utanför GR 

bedrivs inom - en arena för kommunal samverkan och utveckling inom 

välfärdsområdet. Här sker samverkan inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

digitalisering och regional utveckling. GR har även etablerade samarbeten med andra 

organisationer inom offentlig sektor samt näringsliv, akademi och civilsamhälle. 

Sedan många år samarbetar vi med Business Region Göteborg kring 

näringslivsutveckling. En annan viktig partner är Göteborg & Co eftersom 

besöksnäringen är en av de största basnäringarna i Sverige. GR är också en av 

parterna i Urban Futures som sammanför forskare och praktiker inom hållbar 

stadsutveckling. I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens 

perspektiv i frågor som rör transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt hälso- och 

sjukvård. Vi deltar också i arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi. Nationellt 

arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen utifrån våra medlemskommuners 

behov. GR har upparbetade kontakter med organ som Regeringskansliet, 

Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Boverket, Utbildningsdepartementet 

och Skolverket. GR samarbetar även med Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

 

Den juridiska aspekten av vilka samarbetsformer som är möjliga när det gäller 

samarbete med kommuner utanför GR är belyst av Front advokatbyrå på uppdrag av 

GR. Fronts redovisning återfinns i bilaga 5. 

. 
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Analys 

A. Inledning 

Medlemskommunerna vill fortsatt samverka inom GR 

Under arbetet med att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest 

relevant för att genomföra förbundets uppdrag har det blivit tydligt att det finns ett 

stort engagemang och en stark vilja hos intervjupersonerna i samtliga 

medlemskommuner att fortsätta samarbetet inom Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR). Många av förbundets styrkor har lyfts fram i intervjuerna, 

men det framkommer också att det, i den politiska kontexten kopplat till organisation 

och arbetssätt, finns otydligheter och målkonflikter att hantera, strategiska 

ställningstaganden att göra och politiska överenskommelser att uppdatera.  

 

Den regionala utvecklingen idag kräver gränsöverskridande samverkan och 

samarbete mellan många olika aktörer; stat, kommun, region, näringsliv, akademi, 

profession, politik och medborgare i civilsamhället. Göteborgsregionen är en 

storstadsregion med hög tillväxt som utgör mer även hälften av befolkningen i Västra 

Götaland. I intervjuerna är det förvånansvärt få som talar om Göteborgsregionen som 

en storstadsregion trots att begreppet används mycket i de styrande dokument och 

strategiska inriktningar som antagits både under förra och innevarande 

mandatperiod. Utredarna anser att Göteborgsregionen skulle vinna på att begreppet 

storstadsregion arbetas in hos medlemskommunerna så att identiteten av att tillhöra 

en storstadsregion förstärks. 

 

Dokumentgenomgången visar att drivkraften för att lägga samman 

Kommunalförbundet GR och Göteborgs Förorters Förbund 1995 var att 

Göteborgsregionen var organisatoriskt splittrad och därmed sårbar.  Idag är läget ett 

helt annat. Förbundet har hög legitimitet i de sammanhang där det företräder sina 

medlemskommuner. Göteborgsregionens kommuner bidrar gemensamt till 

samhällsutvecklingen och det ömsesidiga beroendet mellan kommunerna är tydligt. 

Ett starkt näringsliv som präglas av innovationskraft, affärsutveckling och tillväxt är 

beroende av kommunernas förmåga att skapa förutsättningar för en växande 

arbetsmarknad och god kommunal service.  

 

I den komplexa samhällsbyggnadsprocessen, där olika intressen ska vägas mot 

varandra och där kompletterande organisationer med olika uppdrag och 

ansvarsområden förväntas forma en helhet, är en välfungerande dialog mellan många 

olika aktörer nödvändig. GR är en arena för samverkan där möjligheten finns att 

fördjupa dialoger med olika intressenter.  

 

De kommunala uppgifterna är desamma i alla kommuner oavsett storlek och 

kommunerna har olika förutsättningar för att fullgöra sina uppgifter och hantera sina 

utmaningar. Inom ramen för arbetet i GR har medlemskommunerna mångårig 

erfarenhet av att identifiera de områden inom det kommunala uppdraget som gagnas 
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av samverkanför att åstadkomma utveckling och att finna effektiva gemensamma 

lösningar på utmaningar som är desamma i kommunerna.  

 

Det allra tydligaste exemplet, både historiskt och i nuläget, är den regionala 

samverkan som GR kommunerna har inom utbildningsområdet. Den är välutvecklad, 

robust och unik för landet och har en mycket central roll i förbundet.  

 

I kommunutredningen (Kommunutredningen SoU 2020:8), som är relevant att dra 

paralleller till i det här utredningsarbetet, görs en åtskillnad mellan kommunernas 

driftskapacitet och utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun 

att ha en driftskapacitet i den meningen att man bara ska klara den dagliga 

verksamheten genom att erbjuda service och välfärd till sina invånare. Utredningen 

konstaterar att kommunen i ett långsiktigt perspektiv också måste ha en strategisk 

utvecklingskapacitet som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt 

uppdrag och att möta samhällsutvecklingen. ”Utredningens erfarenheter från möten 

och dialoger med ett stort antal kommuner av olika karaktär är att alltför många har 

svårt nog att klara den dagliga driften, och än mindre har någon betydande strategisk 

utvecklingskapacitet.”  (Kommunutredningen (SoU 2020:8)) 

 

Utredarna menar att GR redan idag utgör den plattform för strategisk samverkan 

som kommunutredningen i sitt betänkande pekar på som en viktig förutsättning för 

att uppnå tillräcklig utvecklingskapacitet i kommunerna, i syfte att möta framtida 

utmaningar. Många intervjupersoner lyfter fram att det är i samspelet mellan de 

politiska grupperingarna och de strategiska nätverken på tjänstepersonsnivå som de 

stora utvecklingsinsatserna initieras i Göteborgsregionen.  
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B. Utmaningar med dagens organisation? 
 
I intervjuerna framkommer olika uppfattningar om vad som fungerar bra men också 

vilka utmaningar som finns med nuvarande politiska organisation. Spännvidden i 

uppfattning är stor. Alltifrån att det inte finns några större problem, till 

uppfattningen att det behövs stora förändringar för att komma vidare i utvecklingen 

av förbundets arbete. För att fånga utmaningarna med dagens politiska organisation 

har de frågeställningar eller utvecklingsområden som adresseras tydligast av 

intervjupersonerna lyfts fram i resultatredovisningen. Vissa av de utmaningar som 

lyfts fram kan härledas till förändrade arbetssätt och andra kan få organisatoriska 

konsekvenser.  

 

Det kan konstateras att några av intervjupersonerna har velat diskutera förbundets 

uppdrag, men utredarna har varit noga med avgränsningen att utredningens fokus 

gäller organisering av det politiska arbetet utifrån det uppdrag förbundet har idag.  

Kunskapen om förbundet varierar 

Förbundets uppdrag beskrivs i förbundsordningen och uttrycks för de närmaste åren 

i den strategiska verksamhetsinriktningen 2020–2023. Mer om förbundets uppdrag 

finns att läsa i avsnittet Bakgrund.  

I intervjuerna framkommer att kunskapen om förbundet och dess uppdrag varierar 

mycket i medlemskommunerna. Några politiker är erfarna, har varit med i flera 

mandatperioder och haft olika politiska uppdrag.  

 

Utredarna konstaterar att de är kulturbärare och har erövrat det politiska uppdraget 

i det sammanhang som utgörs av kommunalförbundet och som innebär att de 

hanterar att med den kommunala ingången lägga det regionala perspektivet på 

arbetet i förbundet. Andra politiker är helt nya i sina politiska uppdrag i GR, och det 

kan konstateras att det tar tid att skaffa sig full insikt i förbundets breda uppdrag.  

 

Utredarna ser att det är ett problem att kunskapen om förbundet varierar. Det finns 

en uppenbar risk att legitimiteten för förbundets arbete sjunker i de kommuner där 

politiker och tjänstepersoner inte känner sig delaktiga i förbundets verksamhet. Det 

finns således behov av att stärka kunskapen om GR i medlemskommunerna för att 

ännu bättre använda den potential som finns i kommunalförbundet.  

 

Kommunikation är ett viktigt verktyg och utredarna menar att det finns utrymme för 

att formalisera och systematisera det kommunikativa arbetet och interaktionen med 

medlemskommunerna ytterligare. Kommunikation kan ske på flera olika sätt och 

berör arbetssätt snarare än förbundets organisation.  

 

Utredarna konstaterar vidare att det kan finnas många orsaker till att kunskapen om 

förbundet varierar och att flera av de utvecklingsområden som intervjupersonerna 

lyfter fram har kopplingar till kunskap om förbundets syfte och verksamhet. 
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Förankring i – och interaktion med – medlemskommunerna 

De flesta av intervjupersonerna fördjupar sig i frågor som handlar om förankring av 

förbundets arbete i medlemskommunerna, men frågan om hur initiativen från 

kommunerna kommer till förbundet lyfts också. Intervjupersonerna ser 

komplexiteten i förankringsarbetet och kopplar i samtalen tillbaka till hur 

hemkommunen organiserar sitt arbete och hur mycket utrymme som ägnas åt de 

regionala frågorna och samarbetet i GR.  

Utredarna är helt eniga med intervjupersonerna om att förankring i – och 

interaktion med - medlemskommunerna är centralt för förbundets verksamhet. 

Kvaliteten i förankring och interaktion påverkar i hög utsträckning både kunskapen 

om och legitimiteten för förbundet. 

I kommunutredningen konstateras att kommunalrätten ger kommunerna stor frihet 

att själva välja hur de organiserar sin verksamhet och i vilken form den drivs. Där 

anges: 

 … olika kommuner har valt olika sätt att organisera sin verksamhet. Det kan gälla 

vilka nämnder som finns i kommunen (förutom de fåtal nämnder som krävs enligt 

lag, till exempel valnämnd). Det gäller också om verksamheten bedrivs i 

förvaltningsform eller företagsform. 

 

Utredarna konstaterar att medlemskommunerna har olika organisering och att det 

har viss betydelse när förankringsarbetet ska genomföras. Utredarna poängterar att 

det är en fråga för varje medlemskommun att hantera hur förankringsarbetet ska ske 

på hemmaplan utifrån hur kommunen är organiserad.  

 

En annan utmaning som är gemensam för medlemskommunerna, enligt utredarnas 

uppfattning, är vikten av att skapa utrymme för de regionala frågorna i det 

kommunala arbetet. Utredarna menar att GR redan idag har stor legitimitet som 

kommunalförbund i relation till regionala, nationella och EU-relaterade 

samarbetsaktörer. Men det krävs resurser i form av tid, engagemang och vilja hos 

kommunpolitikerna för att möta den ambitionshöjning av Göteborgsregionens 

påverkan på samhällsutvecklingen som många av intervjupersonerna ger uttryck för 

att vilja åstadkomma.  

 

Behovet av och svårigheten med förankring i relation till tempo och effektivitet har 

fler kommunförbund uppmärksammat. I en jämförelse skriver dåvarande 

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) i en rapport (KSL inför nästa 

mandatperiod 2014). 

 

Förankringsarbetet är viktigt i en organisation med 26 medlemskommuner. Men, 

ska det alltid finnas tid för till exempel remisser till kommuner och dessutom inom 

respektive kommun, klarar man inte att agera med den snabbhet som många 

frågor idag kräver. Enligt ordningen ska frågorna beredas i en process på KSL och 

sedan i kommunerna, och i några fall behövs ytterligare förankringsprocesser. Hur 

KSL kan utveckla en mer flexibel och snabbfotad organisation utan att äventyra 

vare sig kontinuitet eller förankring, är en allt viktigare fråga. 
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Utifrån intervjuerna ser vi tre samband inom förbundet som behöver stärkas när det 

gäller förankring och interaktion; 

1. Kopplingen i hemkommunen mellan GR:s tjänstepersonsnätverk och politiker 

med GR-uppdrag 

Många av de intervjuade poängterar att GR:s största värde för kommunerna ligger i 

den välutvecklade samverkan som finns mellan medlemskommunernas 

tjänstepersoner som möts i olika nätverk inom förbundet. Det framhålls att det är i 

dessa sammanhang som utvecklingen sker.  

 

Utredarna konstaterar att det i många kommuner saknas ett arbetssätt som främjar 

kopplingen mellan de tjänstepersoner som för kommunens räkning arbetar med 

regionala frågor i GR och de politiker i kommunerna som har förtroendeuppdrag i 

GR. Detta är ett problem eftersom en mycket viktig del i förbundets arbete med 

förankring och interaktion vilar på den nätverksstruktur som finns på 

tjänstepersonsnivå. Inspel till nätverken och återkopplingen till hemkommunen är 

helt centralt för GR:s verksamhet. Genom nätverken initieras och genomförs uppdrag 

tillsammans med medlemskommunerna inom ramen för den planering som fastställs 

i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen. GR är en utvecklingsarena, där 

kommunerna kan ta fram nya metoder och bygga kunskap med andra som har 

samma grunduppdrag och utvecklingsbehov.  

 

Utredarna vill särskilt synliggöra att tjänstepersonsorganisationen med 

spetskunskap inom kommunernas breda uppdrag lyfts fram som en stor tillgång av 

flera intervjupersoner.  

 

Utredarna ser att intervjuerna pekar på ett stort utvecklingsfokus när det gäller 

arbetet i nätverken. Kunskapsutvecklingen är snabb inom samtliga områden där 

kommunerna bedriver sin verksamhet och nätverken är ett effektivt sätt att arbeta 

med att ta del av den kunskapsutveckling som sker och att kunna tillämpa den i 

kommunens arbete. 

 

2. Kopplingen mellan förbundsstyrelsen och beredande organ (styrgrupper) 

Frågor till förbundsstyrelsen behöver beredas och det kan ske på olika sätt. Idag 

bereds frågor på tjänstepersonnivå, via GR:s tjänstemän och tjänstepersonnätverken, 

och via styrgrupperna. Det lyfts fram av många att styrgrupperna saknar koppling till 

förbundsstyrelsen och att de i huvudsak fungerar som avstämningsyta för GR:s 

tjänstepersoner. De allra flesta intervjupersonerna menar att styrgrupperna måste 

reformeras - om de ska vara kvar. 

  

Utredarna menar att det är tydligt att kopplingen mellan förbundsstyrelsen och dess 

beredande organ (i dagsläget styrgrupper) behöver stärkas. Svag koppling mellan 

beredande organ och förbundsstyrelsen är ett problem eftersom det kan påverka 

förankringen av besluten i medlemskommunerna. I dokumentgenomgången 

konstateras att det var en starkare koppling mellan förbundsstyrelsen och 
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styrgrupperna (då benämnda ledningsgrupper) när förbundet bildades. Då 

interagerade styrgrupperna dessutom med relevant nämnd i medlemskommunerna 

på ett annat sätt än vad som görs idag. I dagsläget är det få ledamöter i styrgrupperna 

som även sitter i förbundsstyrelsen. 

 

En reflektion som utredarna gör är att styrgruppernas funktion och uppdrag skiljer 

sig åt. Utbildningsgruppen är en nämnd som utses direkt av förbundsfullmäktige, är 

myndighetsutövande och har nära koppling till förbundets största verksamhet som är 

knuten till skola och utbildning i medlemskommunerna. Ärenden som hanteras i 

styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad är i stor utsträckning av långsiktigt 

planerande karaktär. Styrgruppen för arbetsmarknad hanterar frågor i gränslandet 

mellan arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och social välfärd.  

 

Här noterar utredarna särskilt att när det gäller dessa tre styrgruppers 

beredningsområden finns det starka kopplingar till motsvarande frågor i Västra 

Götalandsregionen och på nationell nivå. Noterbart är att det är presidiet i 

förbundsstyrelsen som idag deltar i Västra Götalandsregionens samverkansorgan för 

tillväxtfrågor BHU (Beredningen för hållbar utveckling). Styrgruppen för social 

välfärd hanterar också hälso-och sjukvårdsfrågor på delregional nivå. För närvarande 

har förbundsstyrelsens ordförande delegerat deltagandet i det politiska samrådet 

SRO till ordföranden i styrgruppen för social välfärd. Det innebär att kopplingen till 

styrgruppsarbetet har stärkts. 

 

Utredarna konstaterar att det är förbundsordningen som reglerar vilka 

samverkansområden som GR har att hantera. Vilka områden som i dagsläget har den 

tyngden att de motiverar en särskild politisk beredningsgrupp till förbundsstyrelsen 

är en fråga som behöver diskuteras i medlemskommunerna och styrelsen inför nästa 

mandatperiod, oavsett hur den framtida politiska organisationen kommer att se ut. 

 

Utredarna ser att, om styrgrupperna skulle avvecklas som en del intervjupersoner 

har föreslagit, ett förslag kan vara att dela alla ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen i olika arbetsutskott eller beredningar. På så vis skulle varje 

förbundsstyrelseledamot eller ersättare delta i en undergrupp som bereder en fråga. 

Intresse och kunskap hos förbundsstyrelsepolitikern kan avgöra var man placeras in. 

Så har till exempel Boråsregionen gått till väga.  

 

Utredarna konstaterar att en fördel med utskott till förbundsstyrelsen är att det blir 

formellt möjligt att delegera frågor från förbundsstyrelsen, vilket inte är möjligt med 

dagens organisering. Ett sätt att hantera den här frågan är att låta styrgruppernas 

ordförande komma från förbundsstyrelsen, vilket också skulle bidra till att öka 

tydligheten i uppdragen till de beredningar som tillsätts. 

 

Utredarna vill dock framhålla att Utbildningsgruppens roll som både nämnd och 

beredande organ särskiljer sig från övriga styrgrupper. Med hänsyn tagen till den 

centrala roll som utbildningssamverkan har i förbundet är det utredarnas absoluta 

uppfattning att den ska kvarstå med den funktion som gruppen har idag som nämnd.  
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Några tar upp frågan om hur förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ska ha tid 

att även engagera sig i ett utskott och utredarna konstaterar att det är en 

resursfråga. Hur mycket tid är förbundsstyrelsens ledamöter beredda att lägga på det 

regionala arbetet. 

 

Utredarna ser en utmaning i att kombinera behovet av att ha kommunpolitiker med 

det största mandatet i förbundsstyrelsen samtidigt som kopplingen till de beredande 

organen ska stärkas. Tiden är sannolikt en begränsande faktor och utredarna 

konstaterar att det ställer krav på effektivt arbetssätt och professionellt 

tjänstepersonstöd från GR.  Det är angeläget att det politiska arbetet i GR rör sig 

kring de frågor som ger det största mervärdet i den egna kommunen så att det 

regionala arbetet samspelar med det kommunala uppdraget på ett bra sätt.   

 

Utredarna noterar att intervjuerna ger uttryck för en ambitionshöjning kring det 

regionala arbetet. Även här är tid och engagemang helt avgörande framgångsfaktorer.  

 

3. Kopplingen mellan kommunen och förbundsstyrelsens beredande organ 

(styrgrupper) 

Det framförs i intervjuerna många synpunkter på styrgrupperna både avseende 

funktion, arbetssätt och sammansättning. En del synpunkter handlar om att 

styrgrupperna fungerar väl idag men att det finns vissa justeringar som skulle 

underlätta både förankring och interaktion med medlemskommunerna.  

 

Idag dominerar partilogiken över medlemslogiken och det uppfattar många 

intervjupersoner som ett problem vad gäller styrgrupperna. Det framförs av flera att 

om styrgrupperna ska vara kvar bör medlemslogik råda snarare än partilogik. Det är 

fler som anser att medlemslogik bör gälla för styrgrupperna än som menar att 

förbundsstyrelsen bör övergå till medlemslogik. De flesta är överens om att något bör 

göras med styrgrupperna för att förbättra förankring, beredning och koppling till 

såväl förbundsstyrelsen som KS och/eller relevant nämnd i kommunen. 

Det är tydligt att valberedningen haft svårigheter med att få till kopplingen till 

kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd, vilket också lyfts fram i 

intervjuerna.  

 

Framför allt blir det ett problem med partilogiken genom att ledamöter från vissa 

partier inte ingår i någon samverkanskonstellation i hemkommunen. Det blir svårt 

med återkopplingen.    

 

Utredarna menar att ett viktigt ställningstagande för GR:s politiker att göra inför 

nästa mandatperiod således är om styrgrupperna ska vara kvar och, om så bedöms 

vara fallet, vilken nomineringsprincip som bör gälla för tillsättning av ledamöter – 

partilogik eller medlemslogik. 
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Konsensus som utgångspunkt för samverkan 

Begreppet koncensus får stort utrymme i intervjuerna och det framkommer tydligt 

att de flesta intervjupersonerna ser GR i första hand som en samverkansarena där 

konsensus eftersträvas. Konsensus kopplas starkt till och anges också som 

förutsättning för samverkan. Ibland har konsensus inneburit att förbundet vid en viss 

tidpunkt inte har kunnat enas i en fråga men där det i ett senare skede varit möjligt 

att komma framåt i gemensamt agerande. 

 

Politikerna är inte direktvalda till GR, och några intervjupersoner ger uttryck för att 

GR i första hand inte som i kommunerna är en offensiv arena där partipolitik skapas, 

utan en organisation där kärnan är att uppnå samstämmighet inför beslut. Andra 

menar att det inte är så stor skillnad mellan det politiska arbetet i kommunen och det 

arbetssätt som tillämpas i GR med avseende på konsensus eftersom politik många 

gånger handlar om kompromisser för att komma framåt i en fråga och uppnå ett 

resultat för kommunens bästa. 

 

Utredarna konstaterar att det finns ett starkt stöd för att även fortsättningsvis arbeta 

med konsensus som utgångspunkt för samverkan och beslut i förbundet.  

 

Samtidigt konstateras att många intervjupersoner ser det som en brist att det inte 

finns tillräckligt stort utrymme för öppen debatt och diskussion i processen fram till 

konsensus. Några nämner att det finns en tendens att tanken med konsensus som 

grund i förbundet är på väg att luckras upp. Det politiska landskapet är mer splittrat 

nu, det är inte längre huvudsakligen två politiska block som gör upp med varandra 

och det är svårare att bibehålla den konsensuskultur som fanns när förbundet 

bildades. Vissa tycker att detta oroar medan andra menar att det är en naturlig 

utveckling. 

 

Kopplat till ändamålsparagrafen i förbundsordningen menar utredarna att det är 

viktigt att tillämpa ett transparent arbetssätt som ger utrymme för dialog och 

diskussion utan att för den skull ge avkall på konsensustanken som en utgångspunkt 

för samverkan.   

Göteborgs roll i kommunalförbundet 

När det gäller Göteborgs stads roll i kommunalförbundet kan konstateras att det 

finns olika uppfattningar hos intervjupersonerna. Många pekar på att Göteborgs Stad 

borde ta ledartröjan betydligt tydligare och verkligen leda utvecklingen av landets 

andra storstadsregion. Några framhåller istället att alla kommunerna ska ha samma 

inflytande i förbundet, 0avsett storlek. Det är en utmaning. 

 

Utredarna konstaterar att skillnaden i befolkning mellan den största och den minsta 

kommunen är stor i Göteborgsregionen, vilket framgår av nedanstående tabell. 

Göteborgs Stad utgör motorn i utvecklingen av storstadsregionen och hela Västra 

Götaland. Det är en styrka för förbundet, och om den politiska organisationen ska 

förändras är utmaningen att medlemskommunerna är överens om hur den här frågan 
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hanteras i ett samverkansperspektiv, ett medlemsperspektiv och när det kommer till 

en inflytandeaspekt.  

Idag har förbundet en ekonomisk modell som innebär att varje kommun betalar en 

viss summa utifrån invånarantal. Folkmängden i Göteborgs Stad utgör 56 procent av 

invånarna i Göteborgsregionen. Den finansiella modellen talar för att Göteborgs stad 

bör ha ett motsvarande inflytande i förbundet.  

 

Utredarna vill särskilt poängtera vikten av att Göteborg som största stad i Västra 

Götaland även fortsättningsvis tar en ledande roll i GR.  

 

 

Nomineringsprocessen och valberedningsarbetet 

I dagsläget tillämpas både partilogik och medlemslogik i GR. För förbundsfullmäktige 

tillämpas medlemslogik och för förbundsstyrelse och styrgrupper är det partilogiken 

som råder, genom att Göteborgsregionens 13 kommuner betraktas som ett 

gemensamt valområde. Flera intervjupersoner anser att det enbart ska vara 

medlemslogik som tillämpas och menar att det är kommunerna som bör utse vem 

som ska sitta i GR:s organ – inte partierna. Andra menar att partilogiken är den mest 

demokratiska.   

 

Utredarna ser att vägvalet mellan medlemslogik och partilogik är avgörande för den 

fortsatta organiseringen av förbundet.  

 

GR:s valberedning – och i förlängningen partierna på det lokala planet - har med 

dagens organisation att ta hänsyn till de tre perspektiven som ska tillgodoses i 

valberedningsarbetet; partirepresentation, kommunrepresentation och 

könsfördelning.  

 

I dagens förbundsstyrelse tillgodoses både parti- och kommunrepresentation relativt 
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bra genom att mandatfördelningen speglar valresultatet i de 13 kommunerna, att alla 

kommuner är representerade med ledamot eller ersättare samt att alla KSO:er och de 

allra flesta oppositionsråd finns i styrelsen som ledamöter, ersättare eller 

adjungerade från styrgruppspresidium. Tre oppositionsråd har dock under denna 

mandatperiod inte beretts plats i förbundsstyrelsen, vilket är en brist.  

Även i dagens styrgrupper har valberedningsarbetet lyckats vad gäller 

partiperspektivet genom att mandatfördelningen följer valresultatet och vad gäller 

kommunperspektivet genom att alla kommuner är representerade i alla styrgrupper. 

Däremot är det tydligt att valberedningen haft svårigheter med att få till kopplingen 

till kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd, vilket också lyfts fram i 

intervjuerna.  

 

Framför allt blir det ett problem med partilogiken genom att ledamöter från vissa 

partier inte ingår i någon samverkanskonstellation i hemkommunen och då får svårt 

med återkopplingen.  En annan brist gäller fördelningen av partimandat mellan 

kommunerna. 

  

Utredarna ser att valberedningen idag har ett komplext och svårt arbete, inte minst 

på grund av hur det politiska landskapet har förändrats.  

 

Flera intervjupersoner har tagit upp nomineringsprocessen till de regionala bolagen 

som ägs av ett antal av GR-kommunerna. De framhåller att medlemslogik bör råda 

när det gäller nomineringsarbetet till de regionala bolagen och att GR:s nuvarande 

ordning med ägarkommunerna som gemensamma valområden inte ska gälla för de 

regionala bolagen. Här har GR:s valberedning varit ägarråden behjälpliga med 

beräkningar.  

 

Utredarna konstaterar att medlemskommunerna inte fullt ut haft kunskap om de 

principer som GR:s valberedning har haft att jobba efter. Vidare konstateras att det 

är ägarråden och inte GR som avgör vilka principer som ska gälla för de regionala 

bolagen som inte är helägda av GR. 

Jämförelse med andra kommunalförbund och kommunförbund 

kopplat till organisation 
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I resultatdelen redogörs för organisationen i ett antal andra förbund. Varje förbund är 

unikt och organisation och arbetssätt är anpassade efter förbundets storlek och 

uppdrag. Det finns skillnader och likheter. Övriga tre kommunalförbund i Västra 

Götaland är organiserade med direktion som högsta beslutande organ medan 

kommunförbunden i STORSTHLM och KFSK, som är föreningar, har förbundsmöte 

som högsta beslutande organ. Här skiljer sig alltså GR vars högsta beslutande organ 

är förbundsfullmäktige. 

  

Utredarna ser att de kommunalförbund och kommunförbund som granskats har 

utmaningar kopplade till flera av de frågor som intervjupersonerna lyfter fram i den 

här utredningen. Alla kommunalförbund i Västra Götaland uppger att de ser det som 

en styrka att KSO och oppositionsråd från samtliga medlemskommuner ingår i 

direktionen.  

 

Utredarna konstaterar att den lösning som STORSTHLM har med en KSO-grupp 

som referensgrupp till förbundsstyrelsen för närvarande inte har stöd inom GR. En 

sådan lösning innebär en risk för dubbelkommando, och bedöms inte vara 

nödvändigt i ett kommunalförbund med endast 13 medlemskommuner istället för 26 

som i STORSTHLM eller 33 som i KFSK. 

  

370



  

49 (62) 

Utredning om Göteborgsregionens politiska organisation  Diskussionsunderlag 

C. Vägval 

 

Med stöd av resultaten i utredningsarbetet konstaterar utredarna att det finns ett 

antal vägval som behöver hanteras politiskt innan det är möjligt att gå vidare i nästa 

steg och besvara frågan vilken politisk organisation och struktur som är mest 

ändamålsenlig för att genomföra förbundets uppdrag. De tematiska områdena som 

identifierats i utredningsarbetet ligger till grund för de vägval som utredarna lyfter 

fram och som behöver diskuteras i förbundet. Det är inom dessa teman som flest 

intervjupersoner har haft synpunkter och gjort reflektioner och ställningstaganden.  

Vägvalen som identifierats beskrivs i det följande.  Utredarna gör som vägledning 

inför den fortsatta diskussionen även konsekvensbeskrivning av några tänkbara val.  

1. Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna? 

Kommunerna utgör en viktig demokratisk arena. Beslut om kommunala 

angelägenheter fattas av direktvalda kommunpolitiker. Politikerna i ett 

kommunalförbund är inte direktvalda, och demokrati är en av de aspekter som getts 

stort utrymme i samtalen. Här finns många olika synpunkter, inte minst kopplat till 

nomineringsprinciper samt partilogik kontra medlemslogik. Att antalet partier har 

ökat påverkar det politiska landskapet och har också påverkat förutsättningarna för 

valberedningens arbete. Den politiska styrningen i medlemskommunerna innebär 

många nya samarbetskonstellationer som har krävts för att få majoritet eller 

minoritetsstyre. 

 

Som tidigare har poängterats finns idag en blandning av partilogik och medlemslogik 

i GR, medlemslogik i förbundsfullmäktige och partilogik i förbundsstyrelse och 

styrgrupper. Partilogiken baserar sig på Göteborgsregionens 13 kommuner som 

gemensamt valområde. Samtidigt ska varje kommun ha en god representation både i 

förbundsstyrelse och styrgrupper.  

 

Med nuvarande nomineringsprincip där partilogiken råder i förbundsstyrelsen blir 

både större och mindre partier representerade i förhållande till valresultatet i 

Göteborgsregionen. Kommunerna har dock inte rådighet över vilka av deras politiker 

som nomineras till GR:s organ. Den frågan ägs av partierna regionalt.  

 

En förändrad nomineringsprincip med medlemslogik i grunden skulle basera sig på 

den enskilda kommunens valresultat och de samarbeten som ingåtts i den enskilda 

kommunen efter valet. Med en medlemslogik stärks kommunrepresentationen i GR. 

Kommunerna får ett tydligt inflytande över nomineringsprocessen till 

förbundsstyrelsen och styrgrupperna. Denna nomineringsprincip gynnar sannolikt de 

större partierna och dem som omfattas av samarbeten i hemkommunen och 

missgynnar de mindre partierna i Göteborgsregionen samt de partier som inte ingår i 

några samarbeten på hemmaplan.  

 

Ytterligare en nomineringsprincip - om man vill behålla en bred politisk 

samarbetsyta – är att komplettera medlemslogiken med modeller för att kompensera 

partier som har uppnått en viss storlek i Göteborgsregionen, såvida de inte blivit 
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representerade via medlemslogiken.  

 

Dessutom behöver särskilt övervägas hur de större kommunernas representation 

med en medlemslogik ska se ut, i synnerhet Göteborgs stads.  

Ska var och en av de 13 medlemskommunerna ses som likvärdiga medlemmar i 

förbundet med en röst vardera eller ska storlek på kommun och/eller parti få 

påverka? 

2. Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion 

 
Ett kommunalförbund har att välja på två organisationsformer, förbundsfullmäktige 

eller förbundsdirektion. Vare sig man väljer fullmäktige eller direktion är det enligt 

kommunallagen kommunerna som tillsätter representanterna. Medlemslogik råder 

alltså för båda organisationsformerna.  

Antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige ökar med befolkningstillväxten 

och väljer GR att ha kvar fullmäktige menar att antalet bör begränsas så att 

församlingen inte blir alltför stor och administrativt såväl som ekonomiskt 

svårhanterlig.  

 

Som framgår av följande bild är dagens förbundsfullmäktige sammansatt så att varje 

kommun har en ledamot och därefter en ledamot per 10 000 invånare. Ersättarna ska 

vara lika många. Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal 

som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. Om man istället 

baserar sammansättningen på en plus en ledamot per 20 000 invånare skulle antalet 

ledamöter i fullmäktige minska från 105 till 59.  

 

      

Kommun Folkmängd 

2017-12-13 

Antal 

ledamöter  

1 + 1 per   

10 000 inv 

Antal 

ledamöter 

1+1 per 

15 000 inv 

Antal 

ledamöter  

1 + 1 per   

20 000 inv 

Antal 

ledamöter  

1 + 1 per   

30 000 inv 

Ale 30 223 4  3 2 2 

      

Alingsås 40 390 5 3 3 2 

      

Göteborg* 564 039 53  36 30 23  

      

Härryda 37 412 4 3 2 2 

      

Kungsbacka 81 986 9  6 5 3 

      

Kungälv 44 110 5 3 3 2 

      

Lerum 41 510 5  3 3 2 

      

Lilla Edet 13 961 2 1 1 1 
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Mölndal 66 121 7 5 4 3 

      

Partille 37 880 4 3 2 2 

      

Stenungsund 26 224 3 2 2 1 

      

Tjörn 15 790 2 2 1 1 

      

Öckerö 12 923 2 1 1 1 

      

Summa 1 012 569 105 71 59 45 

 
* Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga 

medlemskommuner tillsammans ökat med en 

 

En konsekvens skulle då vara att de tre minsta kommunerna i GR skulle få en enda 

ledamot eftersom deras befolkning inte når brytpunkten 20 000. Dessutom kommer 

med denna modell antalet ledamöter i förbundsfullmäktige att fortsätta att öka med 

befolkningsutvecklingen, dock inte med samma hastighet som med dagens modell. 

 

Om istället direktion införs, innebär det att förbundsfullmäktige och 

förbundsstyrelsen upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina 

representanter i direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. I 

kommunallagen anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i 

direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara 

lika många som antalet ledamöter. I övrigt regleras i förbundsordningen hur 

direktionen ska vara sammansatt.  

 

Det finns flera möjligheter att sätta samman en direktion på. En direktion enbart 

bestående av KSO och oppositionsråd, där varje kommun har en ledamotplats och en 

ersättarplats. Här råder ren medlemslogik och ingen kompensation ges till något 

parti utifrån valresultat regionalt eller någon kommun beroende på storlek. 

 

Det är möjligt att adjungera flera ledamöter till direktionen utifrån principer som 

beslutas och förs in i förbundsordningen.  Frågan om Göteborgs representation i en 

direktion bör noga övervägas utifrån hur representationen och mandatfördelningen i 

förbundsstyrelsen ser ut idag. Med en direktion blir det en avsevärd minskning av 

den politiska representationen från Göteborgs stad. Från nuvarande sammanlagt 128 

ledamöter och ersättare till 2, 4, eller 6 ledamöter och ersättare i en direktion 

beroende på hur sammansättningen landar. Det kan hävdas att Göteborg som största 

kommun ska ha fler ledamöter än övriga kommuner i direktionen. Om direktionen 

sätts samman så att Göteborg har fyra ledamöter, Mölndal och Kungsbacka två 

ledamöter och övriga en skulle det ge en direktion med 18 ledamöter och 18 ersättare.  

Om Göteborg däremot ska ha majoritet i en direktion, som i nuvarande fullmäktige, 

skulle det innebära att Göteborg får minst 13 ledamöter mot de övrigas 12. Då får 

direktionen 25 ledamöter och 25 ersättare. Ska dessutom Mölndal och Kungsbacka 
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kompenseras för sin storlek och därmed tilldelas två ledamotplatser vardera, ökar 

följdriktigt även Göteborgs antal till en mer än alla övriga tillsammans, vilket innebär 

att direktionen får 29 ledamöter och 29 ersättare.  

 

Med en större direktion kan platser beredas för de partier som fått ett visst antal 

röster i Göteborgsregionen som helhet eller i enskild kommun. Ska partier 

adjungeras in till direktionen utifrån valresultat finns en viss partilogik kvar. Jämför 

Boråsregionens sätt att tillsätta direktion. 

3. Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – 

styrgruppernas funktion? 

Dagens styrgrupper saknar koppling till förbundsstyrelsen och ledamöternas 

koppling till hemkommunen är också haltande i vissa fall. Då styrgrupperna inte är 

hämtade ur förbundsstyrelsen finns det heller ingen laglig möjlighet att delegera 

frågor från förbundsstyrelsen till styrgrupperna. Dagens styrgrupper är mer att 

betrakta som politiska nätverk än som beredningsgrupper till förbundsstyrelsen. De 

är viktiga avstämningsytor för tjänstepersonsorganisationen inom de olika 

fackområdena i GR. Det står klart i denna utredning att styrgrupperna behöver 

förändras för att optimera beredningen av förbundsstyrelsens ärenden och 

förankringen av GR-frågorna i medlemskommunerna.  

 

Det är förbundsordningen som reglerar vilka samverkansområden som GR har att 

hantera. Vilka områden som i dagsläget har den tyngden att de motiverar en särskild 

politisk beredningsgrupp till förbundsstyrelsen är en öppen fråga inför kommande 

mandatperiod. Om styrgrupperna ska vara kvar i sin nuvarande form med en 

ledamot per kommun och tre från Göteborgs stad är en möjlighet att förändra 

nomineringsprincipen mot medlemslogik som innebär att ledamöterna tillsätts direkt 

från kommunen. Detta kan göras oavsett om nomineringsprinciperna för 

förbundsstyrelsen förändras eller ej. Medlemskommunen har då möjlighet att utse 

den person som kommunen helst vill se i respektive styrgrupp, med koppling till 

kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd.  

 

Konsekvenserna av detta blir att det samlade valresultatet i Göteborgsregionen inte 

ligger till grund för styrgrupperna utan att vissa partier inte kommer att bli 

representerade i styrgruppsarbete. Man kan överväga om dessa bör kompenseras 

liksom om Göteborgs stad även med denna modell ska ha tre representanter. Ett sätt 

att kompensera Göteborgs stad kan vara att staden ges ordförandeposterna i varje 

styrgrupp, med en kranskommunrepresentant som vice ordförande. Om båda dessa 

presidieledamöter dessutom hämtas från förbundsstyrelsen blir det möjligt att 

delegera beslutanderätt till presidiet.  

 

Om styrgrupperna istället ska avvecklas i sin nuvarande form öppnas nya möjligheter 

att knyta den politiska beredningen närmare förbundsstyrelsen/direktionen. Alla 

ledamöter och ersättare skulle kunna delas in i utskott eller beredningar, allt efter 

intresse. Utskotten kan sättas samman utifrån de viktigaste utmaningarna som 

förbundsstyrelsen/direktionen står inför.  
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Den politiska bredd som finns med dagens styrgrupper riskerar härmed att gå 

förlorad men det kan man kompensera för genom att adjungera in fler 

kommunrepresentanter från de sakpolitiska områden som utskotten ska behandla.  

 

En utmaning med en utskottsmodell är att tiden som en begränsande faktor. För att 

komma runt den begränsningen ser utredarna två vägar: dels ett effektivt arbetssätt 

inklusive tjänstepersonsstöd från GR, dels att det politiska arbetet i GR rör sig kring 

de frågor som ger det största mervärdet i den egna kommunen. Det regionala arbetet 

blir en nödvändig och central del för kommunen.  
 

Oavsett vilka vägval GR gör är det viktigt att den organisation som föreslås är 

ändamålsenlig när det gäller att möta de möjligheter och utmaningar som förbundet 

och kommunerna står inför. Organisationen behöver också vara anpassad till de 

ärendeflöden som inkommer till förbundet, exempelvis via Västra 

Götalandsregionen, Västkom, regeringen, SKR och EU.   
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D. Tre möjliga scenarier  

Med stöd av ovanstående konsekvensbeskrivningar presenterar utredarna tre 

möjliga scenarier. Dessa utgör en ingång för fortsatt politisk process inför kommande 

mandatperiod. Inom vilka områden förbundet ska ha politiska beredningar ingår inte 

i exemplen. 

 

1. Nuvarande organisation med förändring av fullmäktige och 

styrgrupper 

Förbundet behåller organisationsformen förbundsfullmäktige men förändrar 

principen för sammansättningen så att den baserar sig på att varje kommun får en 

plus en ledamot per 20 000 invånare och lika många ersättare. Antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas liksom idag till det antal som utses av övriga 

medlemskommuner tillsammans ökat med en. Antalet ledamöter i fullmäktige 

minskar härmed från dagens 105 till 59 med lika många ersättare.  

 

Nomineringsprinciperna för förbundsstyrelsen förändras något. Styrelsen tillsätts 

även fortsättningsvis utifrån det samlade valresultatet i Göteborgsregionens 13 

kommuner som helhet. Dessutom ska alla KSO och ytterligare en politiker hämtad 

från KS beredas en plats, som ledamot eller ersättare. I detta arbete är 

valberedningens strävan att dessutom tillgodose de tre perspektiven parti, kommun 

och kön. Sannolikt blir förbundsstyrelsen härmed större i antal. Ordförandeskapet i 

förbundsstyrelsen går till Göteborgs stad som största kommun. Samtidigt behåller 

kranskommunerna ordförandeskapet i förbundsfullmäktige, precis som idag.  

 

Styrgrupperna blir kvar men ledamöterna nomineras istället via kommunerna. Det 

gäller även utbildningsgruppen/antagningsnämnden, som sedan väljs till nämnd i 

förbundsfullmäktige. Medlemskommunen utser den person som kommunen helst vill 

se i respektive styrgrupp, med koppling till kommunstyrelsen eller relevant 

sakpolitisk nämnd. Göteborgs stad ges möjlighet att nominera tre representanter. 

Både ordförande och vice ordförande hämtas från förbundsstyrelsen, så att det blir 

möjligt att delegera beslutanderätt till presidiet.  

2. Förändrad organisation med nya nomineringsprinciper och 

direktion – men med inslag av partilogik 

Direktion införs, vilket innebär att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen 

upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina representanter i 

direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. Utöver vad som 

regleras i kommunallagen – att varje förbundsmedlem ska vara representerad i 

direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara 

lika många som antalet ledamöter – ska direktionens sammansättning anges i 

förbundsordningen.  Kommunernas KSO:er utgör ledamöter och ytterligare en 

politiker från KS ersättare. Göteborgs stad får i kraft av sin storlek fyra 

ledamotplatser och lika många ersättarplatser. Mölndal och Kungsbacka får på 

motsvarande sätt två plus två platser.  
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Partier som får mer än 4 procent av rösterna i de 13 kommunerna sammanlagt får en 

ledamot- eller ersättarplats i direktionen, såvida detta inte redan täckts in genom en 

KSO eller ytterligare KS-representant. Direktionen får då 18 ledamöter och lika 

många ersättare, sammanlagt 36 personer. De partier som ska kompenseras tilldelas 

platser i de kommuner som har mer än en ledamot- och ersättarplats.  

Göteborgs stad ska ha ordförandeposten och i kraft av sin storlek ytterligare 

ledamöter i direktion/utskott.  

 

Hela direktionen med ledamöter och ersättare delas in i beredningar/utskott med 

olika verksamhetsområden. Ansvaret blir att bereda ärenden till direktionen.  

Till beredningarna kan adjungeras ytterligare politiker från medlemskommunerna, 

enligt medlemslogik. Beslutsfattande kan delegeras till beredningarna/utskotten.  

Direktionens presidium ingår inte i beredning/utskott utan utgör AU med 

följduppdrag i Västkoms styrelse samt BHU och SRO. Arbetsutskottet får härmed 

ansvaret för att bereda BHU-frågorna kring regional utveckling, trafik och 

infrastruktur.  

3. Förändrad organisation med nya nomineringsprinciper och 

direktion – ren medlemslogik 

Direktion införs, vilket innebär att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen 

upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina representanter i 

direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. Utöver vad som 

regleras i kommunallagen – att varje förbundsmedlem ska vara representerad i 

direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara 

lika många som antalet ledamöter – ska direktionens sammansättning anges i 

förbundsordningen.  Kommunernas KSO:er utgör ledamöter och ytterligare en 

politiker från KS ersättare. Göteborgs stad får i kraft av sin storlek fyra 

ledamotplatser och lika många ersättarplatser. Mölndal och Kungsbacka får på 

motsvarande sätt två plus två platser. Direktionen får då 18 ledamöter och lika många 

ersättare, sammanlagt 36 personer. Göteborgs stad ska ha ordförandeposten.  

 

Hela direktionen med ledamöter och ersättare delas in i beredningar/utskott med 

olika verksamhetsområden. Ansvaret blir att bereda ärenden till direktionen.  

Till beredningarna kan adjungeras ytterligare politiker från medlemskommunerna, 

enligt medlemslogik. Beslutsfattande kan delegeras till beredningarna/utskotten.  

Direktionens presidium ingår inte i beredning/utskott utan utgör AU med 

följduppdrag i Västkoms styrelse samt BHU och SRO. Arbetsutskottet får härmed 

ansvaret för att bereda BHU-frågorna kring regional utveckling, trafik och 

infrastruktur.  
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuade personer   

Namn Parti Befattning Kommun 

KS-presidier i medlemskommunerna       

Mikael Berglund M  KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Ale 

Monica Samuelsson S Vice KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Ale 

Daniel Filipsson M KS-ordförande, 

ersättare 

förbundsstyrelsen 

Alingsås 

Simon Waern S Vice KS-ordförande, 

vice ordförande 

styrgrupp miljö och 

samhällsbyggnad 

Alingsås 

Axel Josefson M KS-ordförande, 

ordförande 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Helene Odenjung L 1 vice KS-

ordförande, 

ordförande 

utbildningsgruppen 

Göteborg 

Daniel Bernmar V 2 vice KS-

ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Per Vorberg M KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Härryda 

Patrik Linde S Vice KS-ordförande, 

vice ordförande 

styrgrupp social 

välfärd 

Härryda 

Hans Forsberg M KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Kungsbacka 

Eva Borg S Vice KS-ordförande, 

ersättare 

förbundsstyrelsen 

Kungsbacka 

Miguel Odhner S KS-ordförande, 3 

vice ordförande 

förbundsstyrelsen 

Kungälv 

Alexander Abenius M KS-ordförande, 

ordförande 

styrgrupp miljö och 

samhällsbyggnad 

Lerum 

Renee Bengtsson S Vice KS-ordförande, 

vice ordförande 

utbildningsgruppen 

Lerum 

Julia Färjhage C KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Lilla Edet 
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Kristian Vramsten M KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Mölndal 

Stefan Gustafsson S Vice KS-ordförande, 

ersättare 

förbundsstyrelsen 

Mölndal 

Marith Hesse M KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Partille 

Eva Carlsson S Vice KS-ordförande, 

ordförande 

styrgrupp 

arbetsmarknad 

Partille 

Bo Pettersson S KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Stenungsund 

Maria Renfors M Vice KS-ordförande, 

ersättare 

förbundsstyrelsen 

Stenungsund 

Martin Johansen L KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Tjörn 

Jan Utbult KD KS-ordförande, 

ledamot 

förbundsstyrelsen 

Öckerö 

Maria Brauer S Vice KS-ordförande, 

ersättare 

förbundsstyrelsen 

Öckerö 

        

Förbundsfullmäktiges presidium       

Pernilla Övermark S Ordförande 

förbundsfullmäktige 

Mölndal 

Kristina Tharing M Vice ordförande 

förbundsfullmäktige 

Göteborg 

        

Förbundsstyrelsens presidium       

Marina Johansson S 1 vice ordförande 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

        

Styrgruppspresidier       

Ulrika Landergren L Vice ordförande 

styrgrupp 

arbetsmarknad 

Kungsbacka 

Kent Lagrell M Ordförande 

styrgrupp social 

välfärd 

Öckerö 

        

Förbundsstyrelsen       

Karin Pleijel MP Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Jessica Blixt D Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Jonas Attenius S Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Martin Wannholt D Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Jenny Broman V Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

Lill Jansson L Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Lerum 
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Henrik Munck D Ersättare 

förbundsstyrelsen 

Göteborg 

        

Övriga kommunalförbund i Västra Götaland       

Martin Carling C Ordförande 

direktionen 

Fyrbodal 

Christer Hasselbäck UP 2 vice ordförande 

direktionen 

Fyrbodal 

Katarina Jonsson  M Ordförande 

direktionen 

Skaraborg 

Annette Carlson M Ledamot 

direktionen 

Boråsregionen 

Bengt Hilmersson C 1 vice ordförande 

direktionen 

Boråsregionen 

Lisa Dahlberg S 2 vice ordförande 

direktionen 

Boråsregionen 

        

Tjänstepersoner       

Per Bäckström   Kommundirektör Partille 

Kicki Nordberg   Kommundirektör Stenungsund 

Peter Lönn   Kommundirektör Härryda 

Maria Reinholdsson   Kommundirektör Ale 

Haleh Lindqvist    Kommundirektör Kungälv 

Maria Standar   Kommundirektör Alingsås 

Jeanette Lämmel   Förbundsdirektör Fyrbodal 

Jan Malmgren   Förbundsdirektör Skaraborg 

Magnus Haggren   Förbundsdirektör Boråsregionen 

Linda Bergholz   Administrativ chef Boråsregionen 

        

        

Tillfrågades men deltog ej 

Elisabeth Mattsson L Vice KS-ordförande Kungälv 

Annette Fransson S Vice KS-ordförande Lilla Edet 

Martin Johansson  SD Vice KS-ordförande Tjörn 

Carita Boulwén SD Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Kungsbacka 

Jörgen Fogelklou SD Ledamot 

förbundsstyrelsen 

GBG 

Fredrik Mellbin SD Ledamot 

förbundsstyrelsen 

Mölndal 
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Bilaga 2 

Förslag och inspel från intervjuerna  

• ”Vi måste ha ett arbete där vi vinner tillbaka ursprungstänket. Inte 

strida internt. Då har vi spelat bort oss själva. Det är viktigt att prata 

om det, folk kommer inte ihåg. Har du inte historien så har du inte 

kulturen. En workshop per mandatperiod vore bra!” 

• Man kunde göra reklam för sig själv, vad har vi gjort den här 

månaden. 

• GR:s tjänstepersoner kan tydliggöra hur ärenden beretts i 

tjänstepersonsnätverken. Bistå tjänstepersoner i nätverken med 

förankringen.  

• Teman för dialog med kommunernas fullmäktige: Det var längesen vi 

pratade om frågor som strukturbilden och gymnasiesamverkan. Nu 

har vi hållbarhetsmålet 2030 att förhålla oss till. Ett tema kan vara 

vad vi har gjort och vad planerar vi framöver. Vad har GR:s 25-åriga 

historia inneburit? Vad vill vi med GR`? 

• Vi ska inte vara rädda för att ta ett ordentligt omtag kring om vi ens 

ska ha styrgrupper. Kanske ska vi ha bara två fasta 

avstämningspunkter per år med bredare förankring. Istället kan vi 

stärka förvaltningsarbetet, vi behöver bli lite vassare och smartare.  

• Det behövs ett årshjul för förbundsstyrelsen som man tydligt följer. 

Nuvarande årshjul kan med fördel utvecklas och aktualiseras.  

• Det är viktigt att tydliggöra processerna i GR:s tjänstepersonsnätverk 

och deras förankring gentemot politiken. De som har politiska 

uppdrag i GR behöver förstå hur ett ärende skapas och går genom 

GR.  

• GR är fortfarande diffust för många. Ökad kunskap om GR behövs 

och GR behöver oftare komma ut till kommunerna och berätta om sin 

verksamhet.  

• Några uttrycker att de är mycket nöjda med det tjänstepersonstöd 

som ges till politiker i GR.  

• En gemensam utbildningsnämnd för hela GR när det gäller 

gymnasiet skulle vara bra att fundera på i framtiden. Även VUX.   

• Den politiska samverkan kan utvecklas till ytterligare en nivå om 

Göteborg tar ett tydligare ledarskap i GR. Det behövs för att GR ska 

fungera bra politiskt.  

• Det finns en manlig dominans vad gäller utrymme på styrelsemötena 

jämfört med Göteborgs politiska möten.  

• Vi bör jobba mer inom social hållbarhet 

• Det behövs ett nytt rådslag. För att informera och förankra, gamla 

och nya frågor.  
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• Istället för att ha styrgrupper inom olika verksamhetsområden kan 

kommunernas nämndordföranden/kommunalråd inom olika 

områden kallas in till GR för att diskutera respektive område, med en 

agenda där de har inflytande över ett antal vägval. 

• Det vore intressant med en styrgrupp i gränssnittet GR:s förhållande 

med VGR och sjukvården. 

• Ett förslag för att styrka Göteborgs tyngd i styrgrupperna om vi går 

över till direktion är att staden utser ordförande i dessa. Detta är värt 

mycket i inflytande och bör i viss mån kompensera de förhållandevis 

färre platserna. 

• AM-regionen växer och vi ska inte vara rädda utan ha respekt för de 

andra kommunalförbunden.  Vill någon samarbeta med oss måste vi 

öppna i sakfrågor för samtal med dem, inte säga nej till dialog utanför 

formen. 

• Anordna en GR-dag i början av mandatperioden för alla berörda.  

• Varför är FSO och FS vice ordförande som sitter i stiftelsen 

Korsvägens styrelse. Koppling till UG:s presidium vore bättre.  

• Förr plockades ISGR:s styrelse ur UG. Det var en bättre koppling då. 

ISGR:s styrelse hade större flexibilitet; Bättre se på det som en helhet 

än med ett antal ledamöter och ersättare i ISGR. 
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Bilaga 3 

Frågeställningar riktade till respondenterna 

 

1. Ditt uppdrag i GR idag? 

2. Hur lång erfarenhet har du av politiskt arbete i kommunalförbundet? 

3. Från vem har du fått uppdraget i GR? 

4. Till vem / vilken konstellation rapporterar - du och hur? 

5. Kan du beskriva vad som kännetecknar det politiska arbetet i ett GR 

sammanhang? +/- 

6. När det politiska arbetet i GR ger bra resultat – vad är resultatet? 

7. Hur ser du på värdet av det politiska arbetet i förbundet? 

8. Hur ser du på GR:s politiska organisation idag – fördelar/nackdelar? 

9. Har du tillgång till de arenor – inom GR och/eller inom din 

kommun/parti – som behövs för att genomföra ditt politiska uppdrag i 

GR? 

10. Kan du ge exempel på förändringar inom den politiska organisationen 

som skulle 

11. 1. underlätta genomförandet av ditt uppdrag i GR? 

2. stärka det politiska arbetet i förbundet som helhet? 

12. Ur det delregionala samverkansperspektivet; Vilken logik anser du bör 

gälla för det politiska nomineringsarbetet till GR – Medlemslogik? 

Partilogik?  

13. Övriga medskick? 

14. Besvaras endast av styrgruppernas ledamöter: Hur ser du på ditt 

beredningsansvar i styrgruppen? Hur ser du på behov av delegation av 

sakfrågor till styrgruppen? 
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Bilaga 4 

Dokumentförteckning 

GR:s förbundsordning 

Arbetsordningar, reglementen och instruktioner inom GR 

Strategisk inriktning för GR 2020–2023 

Konsekvensbeskrivning för Kartläggning styrgrupp – nätverk - ”Mölndal 

förstärker Västsverige” 

Översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag 

inom GR (2018) 

Göteborgsregionens rådslagsprocess – en utvärdering, maj 2009 

Diverse gamla dokument på Gunnels skrivbord 

Skaraborgsutredningen 2018 – beslut om nytt arbetssätt och ny organisation för 

kommunalförbundet. 

Förbundsordningar övriga kommunalförbund i Västra Götaland 

Staffanstorps kommun vid eventuellt utträde ur Kommunförbundet Skåne 

Rapport Fördjupad medlemsdialog – KFSK 2019 

KSL inför nästa mandatperiod - maj 2014 

Ny modell för mandatfördelning till förbundsmöte – STORSTHLM 2019 

Magisteruppsats från Förvaltningshögskolan 2001 -  GR –en organisation i 

regionen  

Kommunutredningen (SoU 2020:8)  

Ola Mattisson & Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet 

Interkommunal samverkan – en kunskapsöversikt  
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Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 100. Reviderad förbundsordning för GR 

Diarienummer: 2021-00096 

Beslut 

Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den 

reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid 

sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag. 

Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt 

förslag till reviderad politisk organisation för GR.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för GR  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Camilla Widman 

Justerare 

 

Kristian Vramsten  

Justerare 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna avtalet med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans. 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att inför fullmäktiges 
behandling av ärendet uppdra förvaltningen att ställa förfrågan 
till Stenungsunds kommun avseende Gerts Kjellbergs (TP) förslag 
till tillägg under punkt 5 i avtalet: ”Avgifternas fördelning mellan 
parterna baseras på att vardera parts behov är 10 sekundliter. Om 
någon part önskar mer än 10 sekundliter renvattenleverans så ska 
kostnadsfördelningen omförhandlas.”  

Reservation 
Bo Bertelsen (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har år 2014 ingått 
ett intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system i syfte att 
möjliggöra leverans av vatten från Kungälv till Stenungsund och 
Tjörn, se bilaga 1.  

I processen har det nu blivit aktuellt att avtala om leveransmängd 
och kostnader per kommun. Kungälvs kommun har i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram ett 
avtal, som i sin tur ligger till grund för avtalsförslaget mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner.  

Enligt avtalen ska Kungälvs kommun leverera en viss mängd 
vatten till Stenungsunds kommun. Denna kommun ska i sin tur 
leverera vidare 50 procent av vattnet till Tjörns kommun.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 procent av de 
kostnader som Stenungsunds kommun har för vattenleveransen 
från Kungälvs kommun. Därutöver ska Tjörns kommun även stå 
för vissa merkostnader som uppkommer för Stenungsunds 
kommun till följd av de uppdimensioneringar av ledningsnät 
m.m. som krävs för att vatten ska kunna levereras vidare till 
Tjörns kommun.   

För vattenleveransen ska Tjörns kommun utge en årlig avgift. 
Avgiftens storlek kommer att variera under avtalstiden. För år 
2024 beräknas nettokostnaden för leverans av 10 l/s uppgå till 3,1 
mkr, se bilaga 4-5.  

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2022-03-23 
beslutat att överlämna det aktuella ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2022-03-15 
påtalat vikten av att ett avtal kommer på plats i närtid. Därutöver 
anför man följande: 

”Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.” 

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om behovet av att 
trygga framtida vattenförsörjning, föreslår kommunkansliet att avtalet 
godkänns. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 52 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag. 

Gert Kjellberg (TP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg under punkt 5 i avtalet enligt 
följande: ”Avgifternas fördelning mellan parterna baseras på att 
vardera parts behov är 10 sekundliter. Om någon part önskar mer än 10 
sekundliter renvattenleverans så ska kostnadsfördelningen 
omförhandlas.” 

Björn Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
förvaltningens förslag med tillägg att inför fullmäktiges behandling av 
ärendet uppdra förvaltningen att ställa förfrågan till Stenungsunds 
kommun avseende Gerts Kjellbergs (TP) förslag till tillägg under punkt 
5 i avtalet. 

Beslutsgång 1 
Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) och Gert Kjellbergs (TP) förslag 
mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Gert Kjellbergs (TP) förslag. 

Omröstningsresultat 
8 Ja röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Björn Möller (KD) fd (M). 
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 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Nej-röster, Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs. 

Beslutsgång 2 
Ordförande frågor om Björns Möllers (KD) fd (M) tillägg ska bifallas 
eller avslås och finner att det avslås. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 

Nej-röst för att avslå Björn Möllers (KD) fd (M) tilläggsförslag. 

Omröstningsresultat 
6 Ja-röster, Magne Hallberg (KD), Rikard Larsson (S), Anette 
Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Björn Möller (KD) fd (M), Martin 
Johansson (-) fd (SD). 

5 Nej-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), George Strömbom 
(C), Tanja Siladji Dahne (MP), Cyril Esbjörnsson (TP). 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Björn Möllers (KD) fd (M) 
tilläggsförslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2022/35 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Den största råvattentillgången i regionen, Göta älv, används som 
råvattentäkt i Kungälvs kommuns nya vattenverk från 2019 för 
produktion av renvatten. Vattenverket är dimensionerat för att uppfylla 
intentionsavtalet mellan de tre kommunerna Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn angående utbyggnad av VA-system och för att kunna 
producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 
l/s. Kungälvs kommun genomför byggnation av vattenledning från 
Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. 
Stenungsund genomför nu byggnation av ledningar med ökad 
kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn enligt avtal om 
renvattenleverans.   

Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24.  

Avtalet som omfattas av detta beslut gäller Stenungsunds oh Tjörns 
åtaganden gällande leveransmängd och kostnader per kommun. 
Avtalet bygger på motsvarande avtal mellan Kungälvs och 
Stenungsunds kommuner, som tagits fram av Kungälvs kommun i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister. 

Samhällsbyggnadsnämnden har nu överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-03-30 Dnr 2022/35-340 

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 - Godkännande av avtal med 
Stenungsunds kommun om renvattenleverens 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna avtalet med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans. 

2. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har år 2014 ingått ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system i syfte att 
möjliggöra leverans av vatten från Kungälv till Stenungsund och Tjörn, 
se bilaga 1.  

I processen har det nu blivit aktuellt att avtala om leveransmängd och 
kostnader per kommun. Kungälvs kommun har i nära samarbete med 
Stenungsunds kommun och jurister tagit fram ett avtal, som i sin tur 
ligger till grund för avtalsförslaget mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner.  

Enligt avtalen ska Kungälvs kommun leverera en viss mängd vatten till 
Stenungsunds kommun. Denna kommun ska i sin tur leverera vidare 50 
procent av vattnet till Tjörns kommun.  
 
Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 procent av de 
kostnader som Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från 
Kungälvs kommun. Därutöver ska Tjörns kommun även stå för vissa 
merkostnader som uppkommer för Stenungsunds kommun till följd av 
de uppdimensioneringar av ledningsnät m.m. som krävs för att vatten 
ska kunna levereras vidare till Tjörns kommun.   
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 2022-03-30 Dnr 2022/35-340

För vattenleveransen ska Tjörns kommun utge en årlig avgift. Avgiftens 
storlek kommer att variera under avtalstiden. För år 2024 beräknas 
nettokostnaden för leverans av 10 l/s uppgå till 3,1 mkr, se bilaga 4-5.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2022-03-23 beslutat 
att överlämna det aktuella ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2022-03-15 
påtalat vikten av att ett avtal kommer på plats i närtid. Därutöver anför 
man följande: 

”Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.” 

Utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning om behovet av att 
trygga framtida vattenförsörjning, föreslår kommunkansliet att avtalet 
godkänns. 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 

Bilagor 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-15 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun 
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Stenungsunds kommun 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Mellan Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

och  

Tjörns kommun (212000-1306) 

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 
I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  
 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Stenungsunds 

kommun och Tjörns kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun.  

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun, dels Stenungsunds kommun och Tjörns kommun (förevarande 

avtal). 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Stenungsunds kommun till 

följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera vatten till 

Tjörns kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda separata 

avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Befintlig vattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner 

En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal från år 2006 (bilaga 2). 

Parternas intention är att detta tidigare avtal gällande reservvattenleverans från 

Stenungsunds kommun till Tjörns kommun ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal.   

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  
Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen vid 

befintlig anslutningspunkt (bilaga 3). Vardera parten ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Befintlig anordning i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av Stenungsunds 

kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelsepunkten. 

Befintlig anordning är förberedd för att kunna vända vattenflödet. Vattenmätare 

kommer att vara förlagd i anordningen, för vattenmätare ansvarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för anordningen innefattar bl.a, kontroll av 

byggnad, avläsning och kalibrering av mätare.  
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Tjörns kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa. 

 

3 Överlåtelse av anläggningar 
Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet på annan part kräver motpartens godkännande enligt punkten 

8 nedan. 

 

4 Renvattenleverans 
Kungälvs kommun skall leverera renvatten till Stenungsunds kommun intill en volym 

av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. Parterna är överens om att, av ovanstående 

mängd som levereras till Stenungsund ska 50% levereras till Tjörns kommun, dvs 

lägst 10 l/s och maximalt 20 l/s.  
 
Tidpunkt då vattenleverans skall påbörjas skall fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 

Mätning av den mängd renvatten som levereras skall kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anordning vid förbindelsepunkt. Vattenmätaren ägs av 

Stenungsunds kommun och avläsning genomförs av Stenungsunds kommun. 

Mätresultaten skall avläsas minst en gång per kvartal av Stenungsunds kommun och 

meddelas Tjörns kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 nedan. 
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Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen skall återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 9 i detta avtal. 

 

5 Avgifter och betalning 
Tjörns kommun ska årligen utge en fast avgift till Stenungsunds kommun, som är 

baserad på Tjörns kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagda kalkyler (bilaga 4-5). Någon rörlig avgift ska utöver detta 

inte utgå. 
 

Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker, till 

exempel för det fall att Tjörns kommun inte fullföljer sin eventuellt erforderliga 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagda kalkyler (bilaga 4-5). 

 

Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på Tjörns 

kommuns andel (50%) av den kostnad som Stenungsunds kommun har för 

vattenleveransen från Kungälvs kommun. Avgiften från Kungälvs kommun avser del 

av vattenverkets totala produktionskostnad och kapitalkostnader, samt andel av 

bokförda kapitalkostnader för definierade ledningar från Solberga till förbindelsepunkt 

i Stenungsunds kommun (bilaga 4). Avgiften avser även de kapitalkostnader som 

Stenungsunds kommun har för sina produktions- och- distributionsanläggningar för 

vattenleverans till förbindelsepunkten mot Tjörns kommun (bilaga 5). Med 

kapitalkostnader avses ränta och avskrivning.  

 

De kostnader som anges i kalkylerna (bilaga 4-5) utgörs av verkliga kostnader för 

vattenverk och ledningar. En minsta debitering av fast avgift, vilken motsvarar hälften 

av den avgift som Stenungsunds kommun har att utge till Kungälvs kommun för 

vattenleveransen, kommer dock alltid att ske. Den minsta avgift Stenungsunds 
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kommun har att utge till Kungälvs kommun motsvarar 10 % av kapitalkostnaden för 

Kungälvs kommuns vattenverk, varvid Tjörns kommun således har att stå för hälften 

därav såsom minsta, fasta avgift. 

 

Den fasta avgiften enligt ovan skall ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun med anledning av 

den utökade ledningsdragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt 

vattenverk i Kungälvs kommun, som krävs för att möjliggöra leverans av vatten till 

Tjörns kommun. 

 

Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis byte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 4-5) för det året då kostnaden uppkommer. 

 

Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen redovisas. Andelstalen i kalkylen 

(bilaga 4) avseende vattenverket, såsom kapitalkostnad, driftkostnad samt personal 

ska årligen redovisas baserat på faktisk mängd levererad vatten. Övriga andelstal i 

bilaga 4-5 är att betrakta som fasta under förutsättning att inga reinvesteringar 

erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses över och revideras vid 

behov. 

 

Den fasta avgiften i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten och bokförda kapitalkostnader. 

 

Den första revideringen av kalkylerna (bilaga 4-5) ska ske när vattenleveransen 

påbörjats, vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktigade och tagna i drift. 

Planerat startdatum för vattenleverans är 1 Januari 2024. Därefter ska revidering 

ske löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara 

fastställd senast den 31 mars varje år. 

 

För det fall att kostnaderna för Stenungsunds kommun eller levererad mängd 

vatten, i anledning av detta avtal, avviker med mer än 10% inom ett kalenderår får 

part påkalla omförhandling av avtalet i de delar som avser de fasta kostnaderna 
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eller andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 

 

Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 
 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Stenungsunds kommun 

färdigställt den utbyggnad som krävs för att vattenleverans till Tjörns kommun ska 

kunna påbörjas i enlighet med detta avtal (vilket motsvarar datum för godkänd 

slutbesiktning och idrifttagning). 

 

Stenungsunds kommun fakturerar Tjörns kommun i efterskott avseende fast avgift, 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske 

senast den 31 December varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från 

fakturadag. 

För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635).   

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 April 2022 t.o.m. den 1 April 2082 vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet med 

fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 
 

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen senast ett (1) år före den löpande 

avtalstidens utgång. 
 

Skulle villkoren i detta avtal bli synnerligen oskäliga med hänsyn till förhållanden 

som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling 

med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de 

ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i 

avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part rätt att 

efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet som då upphör att gälla 
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på dagen ett (1) år efter uppsägningen kom motparten tillhanda. 
 

Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för 

detsamma i väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden 

eller om part åsidosätter villkoren i överenskommelsen och villkoren i 

överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse sinom sex (6) månader från det 

att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen skall sägas upp 

skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år efter att 

den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 

7 Tidplan 
Parterna är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Tjörns kommun tar emot leverans av renvatten med minst 10 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning/skadestånd 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet för part föreligger ej om överenskommen 

vattenmängd inte kan levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att 

leverensavbrott blir så korta som möjligt samt att meddela motparten om eventuella 

kända avstängningar eller störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter 

enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet föreligger inte heller om parternas utbyggnad 

fram till förbindelsepunkt inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 
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10 Tvist 
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  

 

12 Parternas tidigare avtal om reservvatten 
En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal mellan parterna från år 2006 

(bilaga 2).  

 
Det tidigare avtalet om reservvattenleverans ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal så snart parternas ledningsnät är sammanbundna med Kungälv 

kommun och anläggningen för renvattenleverans enligt detta avtal är tagen i drift 

(diskutera tidpunkt). 

   

13 Ikraftträdande och giltighet 
Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av att avtalet godkänns av behörigt organ i 

Stenungsunds kommun respektive Tjörns kommun genom beslut, som därefter ska 

vinna laga kraft. 

___________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

Stenungsund 2021-   - Skärhamn 2021-   - 
För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 

bevittnas: bevittnas: 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” 
Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Avtal om reservvatten 

3 Karta utvisande förbindelsepunkt 

4 Kalkyl - Underlag för fakturering Kungälv – Stenungsund 

5 Kalkyl - underlag för fakturering Stenungsund - Tjörn 
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BILAGA 1 
Dnr KS2014/129-2 

1(1)

   

Intentionsavtal om utbyggnad av VA-system 
 
Kungälvs kommun tänker bygga ut VA-system i kustområden och i samband med detta finns möjlighet 
att leverera vatten (säkra leveranser) till Stenungsund och Tjörn. Från området kring södra delen av Aröd 
planeras en ledning dras nordöst mot Jörlanda och anslutas till en reservoar som skall jämna ut 
flödesvariationerna under dygnet. 

De aktuella flödena är på medellång sikt (till år 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 2070) 
ca 60 l/s. Eftersom livslängden på ledningssystemen är minst 50 år har ungefärliga 
prognoser på vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående 
flöden tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid 
en anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund 

 
Ekonomisk sammanställning: 
De framtida totala driftkostnaderna som följer av utbyggnaden av VA-systemet i Kungälv bedöms i 
dagsläget till ca 3 Mkr. Kostnaderna omfattar kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) samt 
personal, el och övriga nödvändiga kostnader som ingår i driftkostnaderna. Kostnaderna som uppstår på 
grund av den utökade kapaciteten i Kungälvs VA-system belastar Stenungsunds- och Tjörns kommuns 
VA-kollektiv. 
 
Kungälvs kommuns avsikt är: 
 

1. Att dimensionera VA-system (vattenverk och ledningssystem) som har kapacitet att 
klara leverans till Stenungsund och Tjörn enligt ovanstående. 

2. Särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad av VA-systemet. 
 
Stenungsunds kommuns avsikt är: 
 

1. Att bygga ut VA-system (ledningar och reservoar) som har kapacitet att säkerställa 
mottagande av vatten från Kungälv enligt ovanstående. Detta system skall vid 
extraordinära händelser kunna klara att förse Kungälvs norra delar med vatten.  

2. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s vid kommungräns. 
3. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Tjörns kommuns avsikt är: 
 

1. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s. 
2. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Kommunerna medverkar i denna överenskommelse under de tekniska och ekonomiska förutsättningar 
som angivits ovan. 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun   
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Bilaga 1 till avtal om vattenleverans
mellan Stenungsund och Tjörn -
Illustration till kostnadsunderlag
förstärkningsåtgärder
2021-11-08

Denna illustration är en grov ögonblicksbild över vilka
förstärkningsåtgärder som behöver vara utförda
senast år 2050 i Stenungsunds vatten-nät för att klara
av att ta emot 60 l/s från Kungälv och leverera 30 l/s
till Tjörn.

Gjorda antaganden:
- Befolkningstillväxt i Stenungsund fram till år 2050
enl. ÖP 2020.
- Lågreservoar och tryckstegrings-station vid kn-gräns
Kungälv.
- Optimering av TS Strandnorum samt TS kn-gräns
Kungälv.
- Konstant flöde 30 l/s i FP Tjörn.
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Bilaga 3 till Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner
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Bilaga 4-5 till Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner   
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Bilaga 4-5 till Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

Godkännande av Avtal om renvattenleverans mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner 

2021/119 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet utan eget 

ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare hantering och 
beslut. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.  

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Den största råvattentillgången i regionen, Göta älv, används som 
råvattentäkt i Kungälvs kommuns nya vattenverk från 2019 för 
produktion av renvatten. Vattenverket är dimensionerat för att uppfylla 
intentionsavtalet mellan de tre kommunerna Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn angående utbyggnad av VA-system och för att kunna 
producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 
l/s. Kungälvs kommun genomför byggnation av vattenledning från 
Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. 
Stenungsund genomför nu byggnation av ledningar med ökad 
kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn enligt avtal om 
renvattenleverans.   

Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24.  

Avtalet som omfattas av detta beslut gäller Stenungsunds oh Tjörns 
åtaganden gällande leveransmängd och kostnader per kommun. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avtalet bygger på motsvarande avtal mellan Kungälvs och 
Stenungsunds kommuner, som tagits fram av Kungälvs kommun i nära 
samarbete med Stenungsunds kommun och jurister. 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2022-01-19 ärendet för att 
möjliggöra en politisk förankringsprocess mellan Stenungsunds och 
Tjörns ansvariga politiker kring en utveckling av avtalet. Därefter har 
samhällsbyggnadsnämnden igen återremitterat ärendet 2022-02-16 för 
fortsatt utveckling av avtalet. 

Förvaltningen ser vikten av att ett avtal kommer på plats inom en snar 
närtid och föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta 
ärendet vidare i dess nuvarande form.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-15 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Mattsson (C) och Cyril Esbjörnsson (TP) föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-03-15 Dnr 2021/119-341 

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

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

Förslag till beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet utan eget 

ställningstagande till kommunstyrelsen för vidare hantering och 
beslut. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Kungälv har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu 
byggnation av vattenledning från Kungälvs vattenverk till 
kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består av ett antal 
delprojekt. 

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun 
och jurister tagit fram ett avtal som ligger till grund för avtalet mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner, se huvudbilagan till detta 
tjänsteutlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade 2022-01-
19 ärendet för att möjliggöra en politisk förankringsprocess mellan 
Stenungsunds och Tjörns ansvariga politiker kring en utveckling av 
avtalet. Därefter har samhällsbyggnadsnämnden igen återremitterat 
ärendet 2022-02-16 för fortsatt utveckling av avtalet. 

Förvaltningen ser dock vikten av att ett avtal kommer på plats inom en 
snar närtid och föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ta ärendet vidare i dess nuvarande form.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2022-03-15 Dnr 2021/119-341

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 7 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-16, § 43 

Bilagor 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner, med bilagor: 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Göta älv som råvattentäkt 
Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv bland annat i 
och med förväntade klimatförändringar, så är det nödvändigt att 
säkerställa vattentillgången för Tjörns kommun på lång sikt.  

Den största råvattentillgången i regionen är Göta älv. Det är denna 
råvattentäkt som Kungälvs kommun utnyttjar i det nya vattenverket 
från 2019 för produktion av renvatten. Vattenverket är dimensionerat 
för att kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en 
produktion av 300 l/s. Kungälvs kommun har dimensionerat vattenverk 
och ledningar för att uppfylla intentionsavtalet mellan de tre 
kommunerna Kungälv, Stenungsund och Tjörn angående utbyggnad av 
VA-system. Alla utbyggnader som erfordras för att nå 
intensionsavtalets slutleverans är ännu inte slutförda. 

Kungälvs kommun genomför byggnation av vattenledning från 
Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. 
Kopplingen mellan Stenungsund och Tjörn finns sedan innan. 
Stenungsund genomför nu byggnation av ledningar med ökad kapacitet 

419



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2022-03-15 Dnr 2021/119-341

för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn enligt avtal om 
renvattenleverans. Arbetet består av ett antal delprojekt.    

Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24.  

Avtal om vatten från Göta älv 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har 2014 ingått ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterar 
kommunernas avsikt att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
och vidare leverans till Tjörn.  

Nu är det aktuellt att avtala om leveransmängd och kostnader per 
kommun. Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds 
kommun och jurister tagit fram ett avtal, som i sin tur ligger till grund 
för avtalsförslaget mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner.  

 

 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7 

Godkännande av avtal med Stenungsunds kommun om 
renvattenleverans 

2021/119 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för att låta Tjörns 
kommuns ansvariga politiker föra dialog med motsvarande politiker i 
Stenungsund innan ärendet tas vidare för beslut.  

Sammanfattning 
Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. Den största 
råvattentillgången i regionen är Göta älv. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv samt till följd 
av klimateffekter, så är det nödvändigt att säkerställa vattentillgången 
för Tjörns kommun på lång sikt. 

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet gäller 
kommunernas vilja att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
med vidare leverans till Tjörn. 

Kungälvs kommun har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och 
genomför nu byggnation av vattenledning från det nya vattenverket till 
kommungränsen mot Stenungsund. Råvattentäkt för det nya 
vattenverket är Göta älv. Detta vattenverk är dimensionerat för att 
kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion 
av 300 l/s. Stenungsunds kommun genomför byggnation av ledningar 
med kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn. 
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24. När vattenverket projekterades och byggdes var en 
planeringsförutsättning att kunna leverera vatten till Stenungsund och 
Tjörn enligt ovan nämnda intentionsavtal. Alla utbyggnader som 
erfordras för att nå intensionsavtalets slutleverans är ännu inte 
påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader 
som genomförs.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun 
och jurister tagit fram ett avtal som ligger till grund för avtalet mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner (se bilaga).  

Det noteras att frågetecken finns gällande avtalet och att vidare dialog 
och förarbete krävs innan ett beslut kan fattas. Nämnden efterfrågar en 
politisk dialog mellan Stenungsunds och Tjörns kommuners ansvariga 
politiker.  

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2022-01-10, § 2 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Kungälvs 
kommuner 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Andersson (L) föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska 
återremittera ärendet för att låta Tjörns kommuns ansvariga politiker 
föra dialog med motsvarande politiker i Stenungsund innan ärendet tas 
vidare för beslut.  

Jörgen Myrberg (KD), Cyril Esbjörnsson (TP) och Jan Berndtsson (S) 
tillstyrker Peter Anderssons förslag. 

Beslutet skickas till 
VA-avdelningen 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-10 

Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2 

Avtal om renvattenleverans från Göta älv  

2021/119 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott lämnar över ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden utan att ta ställning till avtalet.  
 
Sammanfattning 
Råvattentillgången på Tjörn är begränsad. Den största 
råvattentillgången i regionen är Göta älv. För att klara en ökad 
efterfrågan av renvatten för såväl boende som näringsliv samt till följd 
av klimateffekter, så är det nödvändigt att säkerställa vattentillgången 
för Tjörns kommun på lång sikt. 

Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv ingick 2014 ett 
intentionsavtal angående utbyggnad av VA-system. Avtalet gäller 
kommunernas vilja att leverera vatten från Kungälv till Stenungsund 
med vidare leverans till Tjörn. 

Kungälvs kommun har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och 
genomför nu byggnation av vattenledning från det nya vattenverket till 
kommungränsen mot Stenungsund. Råvattentäkt för det nya 
vattenverket är Göta älv. Detta vattenverk är dimensionerat för att 
kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion 
av 300 l/s. Stenungsunds kommun genomför byggnation av ledningar 
med kapacitet för att kunna leverera vatten vidare till Tjörn. 
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Tjörn kunna starta 
årsskiftet 2023/24. När vattenverket projekterades och byggdes var en 
planeringsförutsättning att kunna leverera vatten till Stenungsund och 
Tjörn enligt ovan nämnda intentionsavtal. Alla utbyggnader som 
erfordras för att nå intensionsavtalets slutleverans är ännu inte 
påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader 
som genomförs.  

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun 
och jurister tagit fram ett avtal som ligger till grund för avtalet mellan 
Stenungsunds och Tjörns kommuner (se bilaga).  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-10 

Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2014-05-08, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns 
kommuner 
Bilaga 1 - Intentionsavtal, 2014 
Bilaga 2 - Avtal mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner om 
ömsesidig vattenleverans, 2005 med bilaga 
Bilaga 3 - Karta över förbindelsepunkter 
Bilaga 4-5 - Kalkyl för Kungälv och Stenungsund 
Avtal om renvattenleverans mellan Stenungsunds och Kungälvs 
kommuner 

Beslutsgång 
Ordförande finner att VA-utskottet lämnar över ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden utan att ta ställning till avtalet.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 
2021-05-09. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda 
tätortsvägar, enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen i beslut 
på sammanträde 2021-05-19 med hänvisning till tjänsteutlåtande 
från planavdelningens trafikenhet daterat 2021-05-11. 
Kommunkansliet delar nämndens bedömning och föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-24, § 29 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion 2021-03-18 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M), Rosalie Sanyang (S), Tanja Siladji Dahne (MP), Björn 
Möller (KD) fd (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-10 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) med 
fleras förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-09. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda 
tätortsvägar, enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen i beslut 
på sammanträde 2021-05-19 med hänvisning till tjänsteutlåtande 
från planavdelningens trafikenhet daterat 2021-05-11. 
Kommunkansliet delar nämndens bedömning och föreslår att 
motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-03 
Motion daterad 2021-03-18 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Rosalie Sanyang (S), Lars Carlsson (M), Björn Möller (KD) fd (M) 
föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 2022-02-03 Dnr 2021/60-321 

Kommunstyrelsen 

Mikael Wollbrant Kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 
mikael.wollbrant@tjorn.se

 

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

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Martin 
Johansson (-) f.d. (SD) om kommunalt övertagande av 
enskilda tätortsvägar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-09. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar, 
enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. Kommunfullmäktige beslöt 
2021-03-25 att motionen får väckas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår avslag på motionen i beslut på 
sammanträde 2021-05-19 med hänvisning till tjänsteutlåtande från 
planavdelningens trafikenhet daterat 2021-05-11. Kommunkansliet 
delar nämndens bedömning och föreslår att motionen avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19 

Bilagor 
Motion daterad 2021-03-18 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Förvaltningen delar Samhällsbyggnadsnämndens bedömning att avslå 
motionen då konsekvenserna av ett övertagande inte är utredda. 
Förutom den övergripande bedömningen trafikenheten gör om att ett 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 

 2022-02-03 Dnr 2021/60-321

övertagande sannolikt skulle innebära ”ökade kommunala kostnader 
för drift och underhåll samt ett behov av utökad personal för drift, 
skötsel och ärendehantering. ” bedömer förvaltningen även att ett 
övertagande skulle påverka vägföreningarnas organisation för 
hantering av övriga ytor som föreningarna förvaltar.  

Konsekvens 
Ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet på tätorternas 
vägar skulle sannolikt innebära ökade kommunala kostnader för drift 
och underhåll samt ett behov av utökad personal för drift, skötsel och 
ärendehantering.  
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör 
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Källor: 

https:/ /ale.se/download/18. 7220df4314cbeae0edd2588/1429609031526/09 .3. + Tj%C3 
%A4nsteutl%C3%A5tande+SBN+

+Fr%C3%A5n+enskilt+huvudmannaskap+till+kommunalt+huvudmannaskap.pdf 

https:/ /ale.se/download/18.7220df4314cbeae0edd2589/1429609033664/09.4.Komm 
unalt+ %C3 %B6vertagande+av+enskilda+t%C3 %A4tortsv%C3%A4gar +

+Handlingsplan+f%C3%B6r + %C3%A4ndrat+huvudmannaskap.pdf 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Åsa Jönsson Samhällsbyggnadsnämnden 
Avdelningschef planavdelningen 
0304-601159 
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 motion från Martin Johansson (-) fd (SD) 
gällande kommunalt övertagande av enskilda 
tätortsvägar 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
tjänsteutlåtande daterat 2021-05-07.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas.  
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, där 
planavdelningens trafikenhet handlagt ärendet.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  

Bilagor 
Motion daterad 2021-03-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-22, § 97 och 98 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Ärendet  
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar. 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-03-25 att motionen får väckas. 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, där 
planavdelningens trafikenhet handlagt ärendet.  
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Motionen innehåller följande yrkanden: 
 
”- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap på enskilda 
tätortsvägar 
 
- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att 
genomföra övertagandet i enlighet med handlingsplanen för ändrat 
huvudmannaskap på enskilda tätortsvägar 
 
- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
besluta om att upprustningsbidraget upp till 50 % till vägföreningarna 
på enskilda tätortsvägar i samband med övertagandet”  
 
Trafikenhetens svar på motionen 
På Tjörn tillämpas av tradition enskilt huvudmannaskap med 
vägföreningar som väghållare på gator och vägar som inte har statligt 
huvudmannaskap. Vägföreningarna förvaltar även övrig 
allmänplatsmark såsom grönområden och lekplatser. 
 
I motionen föreslås kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar, 
föregått av utarbetande och genomförande av en handlingsplan för detta. 
Innan en sådan handlingsplan kan utarbetas och antas skulle en utredning 
behöva göras för att klarlägga och utvärdera konsekvenser av bibehållen 
eller förändrad tillämpning av enskilt huvudmannaskap på allmän plats i 
tätorterna. Utredningsbehovet bedöms omfatta nulägesinventering, 
studier av nollalternativ (framtidsscenario med bibehållet upplägg som 
idag), möjliga förändringsscenarier, samt konsekvensanalys av rimliga 
alternativ, inte minst ur kommunalekonomisk synvinkel. Aspekter att 
beakta i utredningen är bland annat nuvarande status på berörda vägar, 
framtida driftskostnader samt behov av bemanning i den kommunala 
organisationen vid olika scenarier. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i förslag till Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035 föreslagit en utredning som, utan att 
föregripa utfall eller lämpligaste lösningsalternativ, studerar framtida 
upplägg för huvudmannaskap på allmän plats i kommunens tätorter. 
Utredningsarbetet har föreslagits ske i samverkan med berörda 
vägföreningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-04-22, § 97 
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och 98 beslutat att återremittera förslagen till trafikstrategi och 
trafikprogram till förvaltningen med besked att förslag till utredning 
ovan ska utgå ur handlingarna.  
 
Trafikenheten kan dock utan föregående utredning göra den 
övergripande bedömningen att ett kommunalt övertagande av 
huvudmannaskapet på tätorternas vägar sannolikt skulle innebära 
ökade kommunala kostnader för drift och underhåll samt ett behov av 
utökad personal för drift, skötsel och ärendehantering.  
 
För ytterligare svar kring ekonomiska konsekvenser av kommunalt 
huvudmannaskap på tätorternas gator skulle även kommunens mark- 
och exploateringsavdelning samt ekonomiavdelning behöva yttra sig 
över motionen.  
 
Sammantaget föreslås motionen avslås.  

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

Konsekvens 
Ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet på tätorternas 
vägar skulle sannolikt innebära ökade kommunala kostnader för drift 
och underhåll samt ett behov av utökad personal för drift, skötsel och 
ärendehantering.  
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 

Svar på motion från Martin Johansson (-) f.d. (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/45 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
tjänsteutlåtande daterat 2021-05-11.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) f.d. (SD) har lämnat in en motion som i flera 
punkter yrkar på ett kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar, 
enligt bilagd motion daterad 2021-03-18. Kommunfullmäktige beslöt 
2021-03-25 att motionen får väckas.  

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden, där 
planavdelningens trafikenhet handlagt ärendet.  

Trafikenhetens svar på motionen är som följer: 
”På Tjörn tillämpas av tradition enskilt huvudmannaskap med 
vägföreningar som väghållare på gator och vägar som inte har statligt 
huvudmannaskap. Vägföreningarna förvaltar även övrig 
allmänplatsmark såsom grönområden och lekplatser. 

I motionen föreslås kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar, 
föregått av utarbetande och genomförande av en handlingsplan för 
detta. Innan en sådan handlingsplan kan utarbetas och antas skulle en 
utredning behöva göras för att klarlägga och utvärdera konsekvenser 
av bibehållen eller förändrad tillämpning av enskilt huvudmannaskap 
på allmän plats i tätorterna. Utredningsbehovet bedöms omfatta 
nulägesinventering, studier av nollalternativ (framtidsscenario med 
bibehållet upplägg som idag), möjliga förändringsscenarier, samt 
konsekvensanalys av rimliga alternativ, inte minst ur 
kommunalekonomisk synvinkel. Aspekter att beakta i utredningen är 
bland annat nuvarande status på berörda vägar, framtida 
driftskostnader samt behov av bemanning i den kommunala 
organisationen vid olika scenarier. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i förslag till Trafikstrategi 2035 
respektive Trafikprogram 2035 föreslagit en utredning som, utan att 
föregripa utfall eller lämpligaste lösningsalternativ, studerar framtida 
upplägg för huvudmannaskap på allmän plats i kommunens tätorter. 
Utredningsarbetet har föreslagits ske i samverkan med berörda 
vägföreningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-19, § 97 
och 98 beslutat att återremittera förslagen till trafikstrategi och 
trafikprogram till förvaltningen med besked att förslag till utredning 
ovan ska utgå ur handlingarna.  

Trafikenheten kan dock utan föregående utredning göra den 
övergripande bedömningen att ett kommunalt övertagande av 
huvudmannaskapet på tätorternas vägar sannolikt skulle innebära 
ökade kommunala kostnader för drift och underhåll samt ett behov av 
utökad personal för drift, skötsel och ärendehantering.  

För ytterligare svar kring ekonomiska konsekvenser av kommunalt 
huvudmannaskap på tätorternas gator skulle även kommunens mark- 
och exploateringsavdelning samt ekonomiavdelning behöva yttra sig 
över motionen.  

Sammantaget föreslås motionen avslås.” 

Det noteras att tjänsteutlåtandets förslag till beslut innehåller felaktigt 
datum i frasen: ”… med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 2021-
05-07.” Korrekt datum för tjänsteutlåtandet är 2021-05-11.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-03-25  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Motion daterad 2021-03-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-22, § 97 och 98 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Johansson (L), Peter Andersson (L) och Rikard Larsson (S) 
föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
kommunalt övertagande av enskilda tätortsvägar 

2021/60 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om kommunalt 
övertagande av enskilda tätortsvägar, med följande yrkande: 

”- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
anta handlingsplan för ändrat huvudmannaskap på enskilda 
tätortsvägar 

- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med att 
genomföra övertagandet i enlighet med handlingsplanen för ändrat 
huvudmannaskap på enskilda tätortsvägar 

- att samhällsbyggnadsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att 
besluta om att upprustningsbidraget upp till 50 % till vägföreningarna 
på enskilda tätortsvägar i samband med övertagandet”  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-03-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda 
instanserna föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
att kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om 
tillgängliga friluftsmål i många år. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har bland annat planerat för åtgärder som förväntas medföra 50 
parkeringsplatser i anslutning till Bö tjärn, som ska anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs. 

439



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunkansliet delar nämndernas bedömning och föreslår att 
motionen ska avslås. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 53 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/147 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda 
instanserna föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till 
att kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om 
tillgängliga friluftsmål i många år. Kultur- och fritidsförvaltningen 
har bland annat planerat för åtgärder som förväntas medföra 50 
parkeringsplatser i anslutning till Bö tjärn, som ska anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs. 

Kommunkansliet delar nämndernas bedömning och föreslår att 
motionen ska avslås. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 2022-03-14 Dnr 2021/147-315 

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

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn. 
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn. 
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta 
lösningar för detta.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Båda instanserna 
föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till att kultur- och 
fritidsförvaltningen har arbetat med frågan om tillgängliga friluftsmål i 
många år. Kultur- och fritidsförvaltningen har bland annat planerat för 
åtgärder som förväntas medföra 50 parkeringsplatser i anslutning till 
Bö tjärn, som ska anläggas i samband med att Skärhamns motionsspår 
färdigställs. 

Kommunkansliet delar nämndernas bedömning och föreslår att 
motionen ska avslås. 
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Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-01-19, § 4 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-06, § 93 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-01-05 
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2021-08-19 
Motion 2021-04-30 
 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93 

Yttrande över motion om att tillgängliggöra friluftsmålen 
(Tolleby tjärn) från Martin Johansson, (-) fd (SD) 

2021/68 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
avslår motionen med hänvisning till att förvaltningen har arbetat 
med frågan om tillgängliga friluftsmål i många år. Som en åtgärd 
kommer till exempel 50 parkeringsplatser med anslutning till Bö 
tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns motionsspår 
färdigställs vintern 2021/2022. 

Sammanfattning 
På grund av dricksvattenanläggningen vid Bö tjärn har en tidigare 
parkeringsplats som använts till vandringsleden spärrats av. Detta 
har lett till att besökare har problem att hitta parkering i nära 
anslutning till vandringsleden.  

Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att tillgängliggöra friluftsmålen, med 
följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby 
tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
hitta en långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid 
Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och 
hitta lösningar för detta.”  

Kultur- och fritidsnämnden ombeds yttra sig över motionen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Motion från Martin Johansson 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Bloom (MP) och Magnus Andersson (M) föreslår att nämnden 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 
förvaltningen har arbetat med frågan om tillgängliga friluftsmål i 
många år. Som en åtgärd kommer till exempel 50 parkeringsplatser 
med anslutning till Bö tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns 
motionsspår färdigställs vintern 2021/2022. 

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

Erik Larsson Kultur- och fritidsnämnden 
Avdelningschef Fritid 
0706-74 88 03 
erik.larsson@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 över motion om att tillgängliggöra 
friluftsmålen (Tolleby tjärn) från Martin Johansson, (-) 
fd (SD) 

Presidiets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till att förvaltningen har arbetat 
med frågan om tillgängliga friluftsmål i många år. Som en åtgärd 
kommer 50 parkeringsplatser med anslutning till Bö tjärn att anläggas i 
samband med att Skärhamns motionsspår färdigställs vintern 
2021/2022. 

Sammanfattning 
På grund av dricksvattenanläggningen vid Bö tjärn har en tidigare 
parkeringsplats som använts till vandringsleden spärrats av. Detta har 
lett till att besökare har problem att hitta parkering i nära anslutning till 
vandringsleden.  

Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att tillgängliggöra friluftsmålen, med följande 
yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta 
lösningar för detta.”  

Kultur- och fritidsnämnden ombeds yttra sig över motionen. 
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 2021-08-19 Dnr 2021/68-814

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20, § 116 

Bilagor 
Motion från Martin Johansson 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ärendet  
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige om att tillgängliggöra friluftsmålen, med följande 
yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta 
lösningar för detta.”  

Kommunfullmäktige ber kultur- och fritidsnämnden yttra sig över 
motionen. Nedan redogör förvaltningen för förutsättningarna kring de 
tre yrkandena. 

Bakgrund 
På grund av dricksvattenanläggningen vid Bö tjärn har en tidigare 
parkeringsplats som använts till vandringsleden spärrats av. Detta har 
lett till att besökare har problem att hitta parkering i nära anslutning till 
vandringsleden 

Yrkanden och kommentarer 
Första och andra yrkandet: En kortsiktig och långsiktig parkeringslösning 
vid Tolleby tjärn. 
Kultur- och fritidsförvaltningen är väl medveten om 
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parkeringsproblematiken vid Bö tjärn. För att hantera problemet har 
förvaltningen tillsammans med Friluftsfrämjandet Tjörn inlett ett arbete 
för att om möjligt anlägga en ny parkeringsplats i vattenverkets 
närområde. Då marken i området först och främst är privatägd bygger 
dock en sådan lösning på att privata markägare är villiga att 
tillgängliggöra mark för parkeringsändamål. En parkering får heller 
inte anläggas innanför gränsen för vattenskyddsområde, vilket 
begränsar möjliga parkeringsalternativ. 

En alternativ långsiktig lösning på parkeringsproblematiken vid Bö 
tjärn är att länka samman Skärhamns motionsspår med tillhörande 
parkering vid Märkesten (cirka 50 planerade parkeringsplatser). För att 
göra denna koppling är Friluftsfrämjandet tillfrågade att skapa 
vandringsled mellan motionsspåret och leden runt Bö tjärn. Detta 
arbete kan påbörjas så snart motionsspåret står färdigt, vilket i nuläget 
planeras till vintern 2021/2022. 

Tredje yrkandet: Identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst 
och hitta en lösning för detta.  
Friluftslivsverksamheten på kultur- och fritidsförvaltningen är idag 
involverat i 34 olika anläggningar där 19 är badplatser och de övriga 
motionsspår, vandringsleder och platser.  

Problematiken är mest akut på två av de anläggningarna: Rönnängs 
motionsspår och Bö tjärn. För att lösa problematiken i Rönnäng 
planeras att arrendera en parkeringsyta i anslutning till Klädesholmens 
nya kyrkogård. 

Synpunkter 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i sitt remissvar 
hänvisar till att bygget av en parkering till Skärhamns motionsspår ska 
inväntas, och att parkeringen därefter knyts ihop med leden runt Bö 
tjärn.  

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete tillsammans med 
Friluftsfrämjandet Tjörn för att om möjligt hitta ett parkeringsalternativ 
närmare Bö tjärn, i anslutning till vattenverket. Gällande Rönnängs 
motionsspår ska förvaltningen fortsätta arbetet med att arrendera mark 
för parkeringsändamål. 
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Presidiets kommentar 
På sitt sammanträde 2021-08-23 föreslog kultur- och fritidsnämndens 
presidium att fokus i remissvaret ska ligga på att betona att 
förvaltningen har arbetat med tillgänglighetsfrågan i flera år. En åtgärd 
blir de 50 nya parkeringsplatser som anläggs i anslutning till 
Skärhamns motionsspår. 

Konsekvens 
Att anlägga en parkering vid Bö tjärn innebär troligtvis relativt höga 
kostnader. Det handlar dels om en investering för anläggningsarbetet, 
dels om kommande årliga ersättningar till privata markägare. 
Dessutom innebär en ny parkering ett regelbundet underhållsarbete. 

Att knyta parkeringen till Skärhamns motionsspår kan däremot ses som 
en ekonomiskt effektiv lösning då en parkering tjänar två anläggningar. 

Parkeringen vid Rönnängs motionsspår kommer innebära en årlig 
arrendekostnad. 

 
Annica Skog 
Tf. förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

2021/95 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
Kultur- och fritidsnämndens motionssvar i beslut 2021-09-06, § 93.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 

”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn. 

- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta 
lösningar för detta.” 

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar motionen och har följande 
kommentarer. 

Motionen vänder sig huvudsakligen till Kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt motionssvar att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att 
förvaltningen har arbetat med frågan om tillgängliga friluftsmål i 
många år. Som en åtgärd kommer till exempel 50 parkeringsplatser 
med anslutning till Bö tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns 
motionsspår färdigställs vintern 2021/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sig inget att invända mot motionens 
intentioner och har ett pågående arbete med framtagande av en 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-01-19 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kommunövergripande parkeringspolicy. Samhällsbyggnadsnämnden 
är beredda att samarbeta med Kultur- och fritidsnämnden i fråga om 
tillgängliggörande av friluftslivet på Tjörn utifrån förvaltningarnas 
verksamheters pågående och kommande arbete.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Motion 2021-04-30  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-06, § 93 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Berndtsson (S), Robert Mattsson (C) och Björn Sporrong (S) föreslår 
att samhällsbyggnadsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

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

 

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

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om att 
tillgängliggöra friluftsmålen 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
Kultur- och fritidsnämndens motionssvar i beslut 2021-09-06, § 93.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om att 
tillgängliggöra friluftsmålen, med följande yrkanden: 
 
”- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
kortsiktig parkeringslösning för friluftslivet vid Tolleby tjärn. 
 
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar hitta en 
långsiktig parkeringslösning för friluftsbehovet vid Tolleby tjärn. 
 
- att kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag till Kultur och 
fritidsförvaltningen att tillsammans med berörda förvaltningar 
identifiera andra friluftsanläggningar som saknar åtkomst och hitta 
lösningar för detta.” 

Samhällsbyggnadsnämnden besvarar motionen och har följande 
kommentarer. 

Motionen vänder sig huvudsakligen till Kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt motionssvar att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen med hänvisning till att 
förvaltningen har arbetat med frågan om tillgängliga friluftsmål i 
många år. Som en åtgärd kommer till exempel 50 parkeringsplatser 
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med anslutning till Bö tjärn att anläggas i samband med att Skärhamns 
motionsspår färdigställs vintern 2021/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sig inget att invända mot motionens 
intentioner och har ett pågående arbete med framtagande av en 
kommunövergripande parkeringspolicy. Samhällsbyggnadsnämnden 
är beredda att samarbeta med Kultur- och fritidsnämnden i fråga om 
tillgängliggörande av friluftslivet på Tjörn utifrån förvaltningarnas 
verksamheters pågående och kommande arbete.  

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20, § 116 

Bilagor 
Motion 2021-04-30  
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 2021-09-06, § 93 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marie-Louise Bergqvist 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive 
nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

Reservation 
Martin Johansson (-) fd (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans 
personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där 
varje medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ 
tillsammans med en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av 
centrala medel på barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter 
har nya arbetskläder köpts in vid behov, vilket debiterats 
respektive förskolas budget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda 
frågan vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan 
tillgodoses. Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att 
respektive nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning, 
utan detaljstyrning av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
därmed att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 54 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Martin Johansson (-) fd (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) 
förslag väljs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag. 

Nej-röst för Martin Johanssons (-) fd (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 
10 Ja-röster, Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Magne Hallberg 
(KD), George Strömbom (C), Tanja Siladji Dahne (MP), Rikard Larsson 
(S), Anette Johannessen (S), Gert Kjellberg (TP), Cyril Esbjörnsson (TP), 
Björn Möller (KD) fd (M). 

1 Nej-röst, Martin Johansson (-) fd (SD). 

Bo Bertelsens (M) förslag väljs.
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 

Svar på motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive 
nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans 
personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där 
varje medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ 
tillsammans med en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av 
centrala medel på barn- och utbildningsförvaltningen. Därefter 
har nya arbetskläder köpts in vid behov, vilket debiterats 
respektive förskolas budget. 

Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda 
frågan vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

tillgodoses. Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att 
respektive nämnd själv bör hantera denna typ av frågeställning, 
utan detaljstyrning av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår 
därmed att motionen ska anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (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 Martin 
Johansson (-) fd (SD) om arbetskläder till förskolans 
personal 

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

- Motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-14 där det framgår att respektive nämnd 
själv bör hantera denna typ av frågeställning. 

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om arbetskläder 
till förskolans personal, med följande yrkanden: 
 
”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans personal. 
- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Kommunkansliet har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden som ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande frågan 
om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig hantering inom 
kommunens förvaltningar. 

Det framkommer även i tjänsteutlåtande från barn- och 
utbildningsförvaltningen att man 2016 genomförde inköp av 
arbetskläder för personalen på samtliga kommunala förskolor, där varje 
medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ tillsammans med 
en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av centrala medel på barn- 
och utbildningsförvaltningen. Därefter har nya arbetskläder köpts in 
vid behov, vilket debiterats respektive förskolas budget. 
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Kommunkansliet bedömer således att det saknas skäl att utreda frågan 
vidare, då möjligheten till arbetskläder till viss del redan tillgodoses. 
Därutöver bedöms frågan vara av sådan karaktär, att respektive nämnd 
själv bör hantera denna typ av frågeställning, utan detaljstyrning av 
kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår därmed att motionen ska 
anses besvarad. 

Tidigare beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-23, § 101 

Bilagor 
Motion 2021-05-05 
Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsförvaltningen 2021-09-14 
 
 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 

Remiss till barn- och utbildningsnämnden avseende 
motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om arbetskläder 
till förskolans personal 

2021/144 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till remissen men 
ser samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande 
frågan om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig 
hantering inom kommunens förvaltningar.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om 
arbetskläder till förskolans personal, med följande yrkanden: 
 

- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans personal. 
- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som    

tjänsteförmån till förskolans personal. 
-  

Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till remissen, 
men ser att frågan även berör andra förvaltningar. Därför är det av 
stor vikt att med en kommunövergripande policy som reglerar 
hur frågan ska hanteras och finansieras på ett likvärdigt sätt. Det 
finns flera yrkesgrupper inom kommunens olika verksamheter 
med behov av arbetskläder, varför en gemensam policy skulle 
borga för en systematisk och likvärdig hantering oavsett 
förvaltning.  
 

Tidigare beslut 
KF 2021-05-20 § 118 

Samverkan 
FSG 2021-09-15 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-09-23 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Motion från Martin Johansson - f.d. SD om arbetskläder till förskolans 
personal 
Beslut KF 2021-05-20 - Anmälan av motion från Martin Johansson - 
f.d.  SD om arbetskläder till förskolans personal 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Marie Simonsson Barn- och utbildningsnämnden 
Verksamhetskoordinator 
0766-341986 
marie.simonsson@tjorn.se

 

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

Remissvar - Arbetskläder i förskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till remissen men ser 
samtidigt behovet av en kommunövergripande policy gällande frågan 
om arbetskläder för att få en systematisk och likvärdig hantering inom 
kommunens förvaltningar.  

Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om arbetskläder 
till förskolans personal, med följande yrkanden: 
 

- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans personal. 
- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som    

tjänsteförmån till förskolans personal. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens svar på remissen 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till remissen, men ser 
att frågan även berör andra förvaltningar. Därför är det av stor vikt att 
med en kommunövergripande policy som reglerar hur frågan ska 
hanteras och finansieras på ett likvärdigt sätt. Det finns flera 
yrkesgrupper inom kommunens olika verksamheter med behov av 
arbetskläder, varför en gemensam policy skulle borga för en 
systematisk och likvärdig hantering oavsett förvaltning.  
 

Tidigare beslut 
KF 2021-05-20 § 118 

Samverkan 
FSG 2021-09-15 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

Ärendet  
År 2016 gjordes en gemensam satsning för personalen på Tjörns 
samtliga kommunala förskolor avseende inköp av arbetskläder. Varje 
medarbetare fick utprovade vind-och vattentäta ställ tillsammans med 
en fleecetröja. Dessa inköp finansierades då av centrala medel på barn- 
och utbildningsförvaltningen.  
 
När personal har slutat och nya medarbetare tillträtt, har nya 
arbetskläder köpts in vid behov. På samma sätt har utslitna plagg 
ersatts av nya. De kompletterande inköp som förskolorna gjort efter 
2016 har gått på respektive förskolas budget.  
 

 
Lena Ericsson 
Förvaltningschef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118 

Anmälan av motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om 
arbetskläder till förskolans personal 

2021/159 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om arbetskläder 
till förskolans personal, med följande yrkanden: 

”- att Tjörns kommun erhåller arbetskläder till förskolans personal. 

- att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som 
tjänsteförmån till förskolans personal.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-05-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 

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

2021/48 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) har inlämnat en motion angående kommunens 
arbeta kopplat till Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats 
från och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har 
uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är 
att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och 
samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar 
förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar. Medarbetarna på avdelningen ska 
bidra med kunskap och kompetens kring hållbarhetsfrågorna och 
ska arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet. Inom 
ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och strategier 
kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter som 
kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i 
en kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning 
kopplade till dessa mål kommer att presenteras för politiken 
löpande under året i samband med delårs- och helårsuppföljning 
av budget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 55 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Klimatet 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 

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

2021/48 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) har inlämnat en motion angående kommunens 
arbeta kopplat till Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats 
från och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har 
uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är 
att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och 
samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar 
förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar. Medarbetarna på avdelningen ska 
bidra med kunskap och kompetens kring hållbarhetsfrågorna och 
ska arbeta såväl strategiskt som operativt med hållbarhet. Inom 
ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och strategier 
kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter som 
kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i 
en kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning 
kopplade till dessa mål kommer att presenteras för politiken 
löpande under året i samband med delårs- och helårsuppföljning 
av budget. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-10 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Klimatet 2030 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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Kommunstyrelsen 

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

 

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

Tjänsteutlåtande - Svar på motion från Anna Wängborg 
(MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning 
till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-10. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande Miljöpartiet) 
har inlämnat en motion angående kommunens arbeta kopplat till 
Klimat 2030 samt Agenda 2030.  

Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats från 
och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har uppdraget att 
driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete inom samtliga 
hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är att kommunen ska 
kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat med 
hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar förutsättningar för 
kommunen att kunna kraftsamla kring gemensamma utmaningar. 
Medarbetarna på avdelningen ska bidra med kunskap och kompetens 
kring hållbarhetsfrågorna och ska arbeta såväl strategiskt som operativt 
med hållbarhet. Inom ramen för avdelningens verksamhet kommer 
planer och strategier kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete 
kopplat till hållbarhetsfrågorna att tas fram. De åtgärder och aktiviteter 
som kommunen genomför ska kommuniceras internt och externt och 
kommunikationsinsatserna kan med fördel planeras och samlas i en 
kommunikationsplan.  

Kommunstyrelsen har också i sin budget prioriterade mål som 
fokuserar på de frågor som berörs i motionen. Uppföljning kopplade till 
dessa mål kommer att presenteras för politiken löpande under året i 
samband med delårs- och helårsuppföljning av budget. 
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Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska anses vara 
besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-02-25 

Bilagor 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Klimatet 2030 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 

Ärendet  
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande Miljöpartiet) 
har inlämnat en motion angående kommunens arbeta kopplat till 
Klimat 2030 samt Agenda 2030. I motionen yrkar motionärerna att: 

1 Skyndsamt presentera en handlingsplan för hur kommunen 
koncernövergripande kommer att arbeta med antagna mål 

2 Arbetet med aktuella punkter synliggörs för medborgare 
a Vad vi gör 
b Förväntat resultat 
c Hur det går 
Syftet är att synliggöra, skapa delaktighet men även entusiasmera en 
mer klimatsmart vardag.  

3 Se över aktuella styrdokument, upphandlingsunderlag mm med 
syfte till att definiera skrivningar så som hållbar, gynnsam mf.l till 
att rimma med likväl globala, lokala som ovanstående löften och 
mål.  

4 Skyndsamt utreda effektiva och innovativa sätt att producera egen 
solel.  
a Explicit synliggöra förväntat resultat  
b Samt informera om hur arbetet går. 
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Förvaltningen svar 
Åtgärder har genomförts och kommer att genomföras inom ramen för 
kommunkansliets verksamheter som kommer att bidra till att de 
punkter som motionärerna yrkar på i sin motion kommer att 
omhändertas. Dessa beskrivs i nedanstående stycken. 

Utifrån beskrivningen nedan föreslår förvaltningen därför att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 
Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete som skapats från 
och med mars 2022 inom ramen för kommunkansliet har uppdraget att 
driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete inom samtliga 
hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är att kommunen ska 
kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat med 
hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar förutsättningar för 
kommunen att kunna kraftsamla kring gemensamma utmaningar. 

Inom ramen för avdelningen har kommunkansliet också tillsatt en ny 
tjänst som hållbarhetsstrateg. 

Medarbetarna på avdelningen ska bidra med kunskap och kompetens 
kring hållbarhetsfrågorna och ska arbeta såväl strategiskt som operativt 
med hållbarhet.  

Inom ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och 
strategier kopplat till hur kommunen ska fortsätta sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. Det finns också behov av att se över 
redan befintliga styrdokument kopplat till förebyggande arbete och 
hållbarhet för att skapa en tydligare struktur och att styrdokumenten 
ska harmonisera med varandra.  

De åtgärder och aktiviteter som kommunen genomför ska 
kommuniceras internt och externt och kommunikationsinsatserna kan 
med fördel planeras och samlas i en kommunikationsplan som tas fram 
tillsammans med kommunikationsavdelningen.  

Prioriterade mål kopplade till hållbarhet 2022 
Även 2022 har Tjörns kommun ställt sig bakom ett antal åtgärder i 
satsningen ”Kommunernas klimatlöften” som har till syfte att minska 
klimatutsläppen. Kommunstyrelsen kommer under 2022 arbeta aktivt 
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och operativt med klimatlöftena ”Vi har en laddplan för kommunen” 
samt ”Vi har en koldioxidbudget”.  

I kommunstyrelsen finns utöver detta ett prioriterat mål att ta fram en 
klimat- och energistrategi. Inom ramen för denna strategi ska det 
utredas och tas fram strategier för hur Tjörns kommun kan skapa en 
mer hållbar energiförsörjning med hjälp av bland annat sol-, vind- och 
vågkraft. 

Uppföljning av arbetet kopplat till klimatlöftena samt mål kopplat till 
klimat- och energistrategi kommer att presenteras för politiken löpande 
under året i samband med delårs- och helårsbokslut. 

Det finns även andra aktiviteter inom ramen för satsningen 
”Kommunernas klimatlöften” som ska främja till att öka 
kommuninvånarnas kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågorna. 

Översyn av styrdokument 
Inventeringar och översyn av styrdokument sker löpande i kommunens 
samtliga verksamheter. Arbetet intensifieras ofta i samband med att 
antagna styrdokument ska revideras eller göras om. Då är det ett 
utmärkt tillfälle att också se över formuleringar och begrepp kopplat till 
hållbarhet. 

I samband med tillskapande av avdelningen för hållbarhet och 
förebyggande arbete föreslogs även från tjänstepersoner att en extra 
översyn och revidering av styrdokumenten kopplade till förebyggande 
arbete skulle genomföras. Detta för att skapa en tydligare ledning och 
styrning av frågorna samt för att skapa en röd tråd mellan de olika 
delarna i förebyggande arbetet. Medarbetarna inom den nya 
avdelningen kommer att påbörja detta arbete under året. 
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Konsekvens 
Om kommunen ska intensifiera sitt arbete kopplat till 
hållbarhetsfrågorna behöver förutsättningar skapas för arbetet. Det 
handlar om att tillföra kompetens i frågorna men också att skapa 
samordning och ekonomiska förutsättningar. Hållbarhetsarbetet måste 
prioriteras i samtliga förvaltningar, såväl utifrån ekonomi som 
personella resurser, för att arbetet ska få den skjuts som behövs. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Klimat 2030 

 

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra 
aktörer. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och 
kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland 
som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. 

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi 
vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 
2010.  

Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det 
hög tid att öka takten.  

"Klimat 2030" består av 20 konkreta åtgärder där kommuner har rådighet, som är beprövade och 
som ger stor utsläppsminskning.  

Av dessa 20 har Tjörns kommun förbundit sig till följande åtgärder.  

1: Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

3: Våra nya personbilar är miljöbilar 

5:Vi deltar iCykelfrämjandetskommunvelometer 

7: Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag 

11: Vi möjliggör för våra medborgare att låna/hyra produkter istället för att köpa 

12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

13: Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

14: Vi gör investeringar för energieffektivisering 

16: Vi producerar egen solel 

20: Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 
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De senaste åren har ett antal motioner kommit in, som har haft väldigt goda intentioner och på 
olika sätt varit kopplade till ovanstående punkter. Men, de har ansetts vara besvarade utifrån att 
kommunen förbundit sig till ovannämnda klimatlöften. 

Vi vill att kommunen tar ett vidare grepp i de här frågorna.  

Kommunen har i en rad olika styrdokument fina skrivningar med goda intentioner, men där det 
lämnas stort utrymme för tolkning. Tex att solceller ska sättas på tak där det anses gynnsamt. 
Gynnsamt är dock inte definierat och därför händer det inte tillräckligt mycket, tillräckligt fort.  

Med anledning av ovanstående yrkar vi att: 

 

1. Skyndsamt presentera en handlingsplan för hur kommunen koncernövergripande kommer 
att arbeta med antagna mål. 

 

2. Arbetet med aktuella punkter synliggörs för medborgare 
a. Vad vi gör 
b. Förväntat resultat 
c. Hur det går 

Syftet är att synliggöra, skapa delaktighet men även entusiasmera en mer klimatsmart 
vardag.  

3. Se över aktuella styrdokument, upphandlingsunderlag mm med syfte till att definiera 
skrivningar så som hållbar, gynnsam mf.l till att rimma med likväl globala, lokala som 
ovanstående löften och mål.  

 

4. Skyndsamt utreda effektiva och innovativa sätt att producera egen solel.  
a. Explicit synliggöra förväntat resultat  
b. Samt informera om hur arbetet går. 

 

Anna Wängborg, Miljöpartiet de Gröna, Tjörn 

Tanja Siladji Dahne, Miljöpartiet de Gröna Tjörn 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51 

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Klimatet 2030 

2021/48 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en 
motion om Klimatet 2030, med följande yrkande: 

”1. Skyndsamt presentera en handlingsplan för hur kommunen 
koncernövergripande kommer att arbeta med antagna mål. 

2. Arbetet med aktuella punkter synliggörs för medborgare 

a. Vad vi gör 

b. Förväntat resultat 

c. Hur det går 

Syftet är att synliggöra, skapa delaktighet men även entusiasmera en 
mer klimatsmart vardag.  

3. Se över aktuella styrdokument, upphandlingsunderlag mm med 
syfte till att definiera skrivningar så som hållbar, gynnsam mf.l till att 
rimma med likväl globala, lokala som ovanstående löften och mål.  

4. Skyndsamt utreda effektiva och innovativa sätt att producera egen 
solel.  

a. Explicit synliggöra förväntat resultat  

b. Samt informera om hur arbetet går.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-18 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 

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

2021/165 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad med hänvisning till kommunkansliets 
tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 
2030 förvaltning. I motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt 
uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer 
och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, i samsyn 
mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna 
arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. 
Avdelningen har uppdraget att driva och samordna kommunens 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med 
avdelningen är att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, 
strategiskt och samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen 
skapar förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- 
och förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad 
struktur som lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle 
kunna främja ett ökat internt samarbete. Rapporten har 
presenterats och överlämnats till politiken för vidare hantering. 

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-04-07 

Kommunstyrelsen

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-24, § 56 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 förvaltning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) och Tanja Siladji Dahne (MP) föreslår att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 

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

2021/165 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med 
hänvisning till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande 
Miljöpartiet) inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 
2030 förvaltning. I motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt 
uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer 
och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, i samsyn 
mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna 
arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. 
Avdelningen har uppdraget att driva och samordna kommunens 
hållbarhetsarbete inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med 
avdelningen är att kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, 
strategiskt och samordnat med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen 
skapar förutsättningar för kommunen att kunna kraftsamla kring 
gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- 
och förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad 
struktur som lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle 
kunna främja ett ökat internt samarbete. Rapporten har 
presenterats och överlämnats till politiken för vidare hantering. 

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska 
anses vara besvarad. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-08 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) 
om Agenda 2030 förvaltning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Bertelsen (M) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla förvaltningens 
förslag. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 

 2022-03-08 Dnr 2021/165-410 

Kommunstyrelsen 

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

 

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning 
till kommunkansliets tjänsteutlåtande 2022-03-08. 

Sammanfattning 
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande Miljöpartiet) 
inlämnade 2021-05-20 en motion kopplat till Agenda 2030 förvaltning. I 
motionen yrkar motionärerna på att skyndsamt uppdra åt kommunen 
att utreda hur kommunen kan omorganisera sig, med syfte att skapa 
modernare arbetsstrukturer och bättre samverkan. Detta för att på ett 
realistisk sätt, i samsyn mellan olika verksamheter och utan inbördes 
konkurrens, kunna arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk 
hållbarhet. 

Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. Avdelningen 
har uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är att 
kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat 
med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar förutsättningar för 
kommunen att kunna kraftsamla kring gemensamma utmaningar.  

Kommunkansliet har också under 2021 genomfört en inledande 
utredning kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- och 
förvaltningsstruktur. En av fördelarna av en förändrad struktur som 
lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle kunna främja ett ökat 
internt samarbete. Rapporten har presenterats och överlämnats till 
politiken för vidare hantering. 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 

 2022-03-08 Dnr 2021/165-410

Utifrån ovanstående föreslår kommunkansliet att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2021-05-20 

Bilagor 
Motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) om 
Agenda 2030 förvaltning 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Avdelningen för hållbarhet och förebyggande arbete 

Ärendet  
Anna Wängborg och Tanja Siladji Dahne (båda tillhörande Miljöpartiet) 
har inlämnat en motion angående Agenda 2030 förvaltning. I motionen 
yrkar motionärerna att skyndsamt uppdra åt kommunen att utreda hur 
kommunen kan omorganisera sig, med syfte att skapa modernare 
arbetsstrukturer och bättre samverkan. Detta för att på ett realistisk sätt, 
i samsyn mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, 
kunna arbeta effektivt för ekologisk, social- och ekonomisk hållbarhet. 

Förvaltningens svar 
Åtgärder har genomförts och kommer att genomföras inom ramen för 
kommunkansliets verksamheter vilka kommer att bidra till att det som 
motionärerna yrkar på in sin motion delvis kommer att omhändertas. 
Åtgärderna beskrivs i nedanstående stycken. 

Utifrån beskrivningen nedan föreslår förvaltningen därför att motionen 
ska anses vara besvarad. 

Avdelning för hållbarhet och förebyggande arbete 
Från och mars 2022 finns det en avdelning för hållbarhet och 
förebyggande arbete inom ramen för kommunkansliet. Avdelningen 
har uppdraget att driva och samordna kommunens hållbarhetsarbete 
inom samtliga hållbarhetsperspektiv. Syftet med avdelningen är att 
kommunen ska kunna arbeta mer långsiktigt, strategiskt och samordnat 
med hållbarhetsfrågorna. Avdelningen skapar förutsättningar för 
kommunen att kunna kraftsamla kring gemensamma utmaningar.  
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 

 2022-03-08 Dnr 2021/165-410

Inom ramen för avdelningen har kommunkansliet också tillsatt en ny 
tjänst som hållbarhetsstrateg. 

Medarbetarna på avdelningen ska bidra med kunskap och kompetens 
kring hållbarhetsfrågorna och ska arbeta såväl strategiskt som operativt 
med hållbarhet.  

Inom ramen för avdelningens verksamhet kommer planer och 
strategier för hur kommunen ska fortsätta arbetet kopplat till 
hållbarhetsfrågorna att tas fram. Avdelningen har också uppdraget att 
sätta de interna arbetssätten och processerna för hur kommunens olika 
verksamheter ska arbeta tillsammans med hållbarhetsfrågorna. 

Utredning kopplat till förändrad nämndstruktur 
Kommunkansliet har under 2021 genomfört en inledande utredning 
kring möjligheterna att förändra nuvarande nämnd- och 
förvaltningsstruktur. En av fördelarna med en förändrad struktur som 
lyfts fram i rapporten är att en ny struktur skulle kunna främja ett ökat 
internt samarbete.  

Rapporten har presenterats och överlämnats till politiken för vidare 
hantering. 

 
Evike Sandor 
Kommundirektör
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Agenda 2030 förvaltning 

Tjörns kommun hamnar på plats 238 av 290 i årets kommunrankning av sveriges miljöbästa kommun. 
Det är en försämring jämfört med plats 179 i förra årets rankning. Förödande resultat skulle vi vilja säga. 
Skamligt utifrån dom förutsättningar vi faktiskt har att lämna ifrån oss en bättre plats att bo och växa upp i 
för kommande generationer. 

Nyligen har vi fått ta del av en kartläggning av arbetet med Agenda 2030 i Tjörns kommun. 
Kartläggningen pekar på utmaningar utifrån 8 teman.  

- Hindrande tankesätt och mentalitet 
- Uppföljning och mätning 
- Arbetsstruktur och ansvarsfördelning 
- Gränsöverskridande arbete, samverkan och inkludering 
- Realistiska målsättning och samsyn.  

Rapporten rekommenderar vidare att kommunen organiseringar arbetet med hållbarhetsfrågorna med en 
kommunövergripande styrgrupp, ett kommunövergripande hållbarhetsteam, en kommunövergripande 
samordnande funktion samt mindre och tillfälliga arbetsgrupper med representanter från verksamheterna 
kopplade till de mål som prioriteras i arbetet.  

Den kulturförflyttning som behöver ske är allt för stor för att föreslagen organisation skall inom en snar 
framtid få fart på dessa frågor som i grund och botten handlar om vår överlevnad.  

Vi ska vara hållbara ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Hållbarhetsfrågorna ska löpa som en rödtråd 
genom alla våra verksamheter och vara som ett paraply för vårt dagliga arbete. Som ett led i att på riktigt 
och utan fördröjning få fart i arbetet vill vi att förvaltningen organiseras därefter. Tre 
sektorer/utskott/nämnder, ekologisk, social och ekonomisk  

Miljöpartiet Tjörn yrkar därför att: 

 

 skyndsamt uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan omorganisera sig, med syfte att 

skapa modernare arbetsstrukturer och bättre samverkan. Detta för att på ett realistiskt sätt, i 

samsyn mellan olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna arbeta effektivt för 

ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. 
 

 

Anna Wängborg  

Miljöpartiet de gröna, Tjörn 

 

Tanja Siladji Dahne  

Miljöpartiet de gröna, Tjörn
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2021-05-20 

Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 

Anmälan av motion från Anna Wängborg (MP) och Tanja 
Siladji Dahne (MP) om Agenda 2030 förvaltning 

2021/165 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Anna Wängborg (MP) och Tanja Siladji Dahne (MP) har lämnat in en 
motion om Agenda 2030 förvaltning, med följande yrkande: 

”- att skyndsamt uppdra åt kommunen att utreda hur kommunen kan 
omorganisera sig, med syfte att skapa modernare arbetsstrukturer och 
bättre samverkan. Detta för att på ett realistiskt sätt, i samsyn mellan 
olika verksamheter och utan inbördes konkurrens, kunna arbeta 
effektivt för ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.” 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-05-20 
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  
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Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet  
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Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

1 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande 
granskning av kommunens styrelse och nämnder. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2021. 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Revisionens uppgift är att pröva om:  

• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt  

• Räkenskaperna är rättvisande  

• Den interna kontrollen är tillräcklig 
Revisorernas årliga granskning består av tre delar; grundläggande granskning, 
fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.  
Den grundläggande granskningen omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse 
samt styrning och intern kontroll. De fördjupade granskningarna kan ses som 
komplement till den grundläggande granskningen.  
Den grundläggande granskningen baseras på revisorernas riskanalys och omfattar 
samtliga nämnder och styrelser. Den grundläggande granskningen ger också underlag 
att under året uppdatera riskanalysen. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet 
ska den grundläggande granskningen ha en sådan omfattning att den ger en grund för 
bedömningar i revisionsberättelsen. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Den grundläggande granskningen är en översiktlig granskning som syftar till att 
bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och 
kontroll av verksamheten. Detta för att säkerställa att de lever upp till de mål och beslut 
som fullmäktige fastställt.  
Den grundläggande granskningen syftar därmed till att ge en översiktlig bild av styrelse 
och granskade nämnder och en tillräcklig grund för de bedömningar som görs inför 
ansvarsprövningen.  
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:  

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

— Har styrelsen/nämnden säkerställt att den får tillräcklig uppföljning och rapportering 
avseende verksamhetens ekonomi och resultat?  
- Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid eventuella avvikelser?  

— Har styrelsen/nämnden en struktur för arbetet med sin interna kontroll som gör att 
det finns förutsättningar att bedriva den på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt? 
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Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

— Är styrelsens/nämndens beslutsunderlag och protokoll tydliga? 
Granskningen avser hela granskningsåret 2021 och omfattar därmed granskning och 
bedömning utifrån samtliga styr- och uppföljningsdokument som upprättas för året. 
Granskningen färdigställs och avslutas därmed först efter att styrelse och nämnder 
behandlat sina årsbokslut/verksamhetsuppföljningar för 2021. 

1.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tjörns kommuns budget 2021  
— Reglemente för intern kontroll   

1.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dialogmöte med styrelsernas presidier i syfte att 
inhämta information om den bedrivna verksamheten under året. Den information som 
inhämtas utgör till viss del grund för revisorernas bedömning av respektive nämnds 
styrning och uppföljning av fullmäktiges mål, måluppfyllelse samt interna kontroll. Därtill 
har vi tagit del av relevanta styr- och uppföljningsdokument såsom detaljbudget, 
internkontrollplan, verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning etcetera. 
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Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

2 Resultat av granskningen 
2.1 Övergripande styrning 

2.1.1 Tjörns kommuns styrmodell 
Styrmodellen beskriver hur verksamheten ska planeras, styras, följas upp och 
utvecklas för att nå uppsatta mål. Styrmodellen ska fungera som ett ramverk och stöd 
för verksamheterna samt stödja det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen. 
Styrningen utgör från Tjörns kommuns vision. Visionen bryts ned i strategiska områden 
som är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i 
budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod 
formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de 
strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att 
nå visionen. Inriktningsmålen delas ned till nämnder och styrelser. Inriktningsmålen 
bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål per nämnd och styrelse. De prioriterade 
målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta 
inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, 
utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser och 
utifrån de tilldelade inriktningsmålen. Här anges att det är önskvärt att målen så långt 
som möjligt formuleras på ett sätt som gör att resultat kan mätas över tid i 
delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra 
resultatet med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator 
är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. 
Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi 
uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. 
Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut i juni fördelar styrelsen och nämnderna budgetramen inom 
sin verksamhet och bryter ner inriktningsmålen till prioriterade mål. Sedan antas 
detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som 
fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka 
aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god 
ekonomisk hushållning kan råda.  
Ny budget- och uppföljningsprocess 

Tjörns kommun har under 2021 arbetat med att ta fram en ny budget- och 
uppföljningsprocess. Arbete utifrån den nya budgetprocessen sker i samband med 
beredning och beslut av budget för 2023. Syftet med den nya processen är att 
effektivisera beredningsprocessen med bibehållen transparens.   

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

2.2 Kommunstyrelsen 

2.2.1 Verksamhetsstyrning 
Kommunstyrelsen följer kommunens styrmodell avseende målstyrning och har i sin 
detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som har delats till 
kommunstyrelsen alt. till alla styrelser och nämnder. Vi noterar dock att prioriterade mål 
inte formulerats för samtliga inriktningsmål (ex. Förbättrade kommunikationer och 
infrastruktur) samt att indikatorer inte har kopplats till samtliga mål. Istället har det 
kopplat till respektive prioriterat mål beskrivits vad som ska göras i syfte att uppnå 
målet (i form av uppdrag/övergripande aktiviteter).  

2.2.1.1 Uppföljning 
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker i huvudsak i samband med delårs- 
och årsbokslut. Under året erhåller kommunstyrelsen information om väsentliga 
händelser, vilket även kan omfatta arbete utifrån fastställda mål. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut per augusti 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjort, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms alla utom ett av 
de prioriterade målen vara delvis uppfyllda. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är 
”Översyn och förbättring av processer för markköp, detaljplaner, exploatering och 
försäljning av mark”. Åtta av de prioriterade målen bedöms inte kunna nås per helår, 
varav sju bedöms kunna nås delvis och ett inte alls. Utfall av fastställda indikatorer 
redovisas också, men det är ett flertal som inte kan mätas vid delårsbokslutet då de 
endast mäts per helår. För samtliga prioriterade mål finns beskrivningar som tydliggör 
vad som har genomförts under året kopplat till målet. 
Måluppfyllelse – årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget. De flesta mål är helt, i hög grad eller delvis uppfyllda. 
Målet avseende ökad skolnärvaro är inte uppfyllt. Samtliga mål som är helt, i hög grad 
eller delvis uppfyllda redovisar en positiv trend. Vad gäller det icke-uppfyllda 
närvaromålet så har Närvaroteamet skapat strukturer för samverkan och 
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frånvarorapportering. Pandemin anges också som en betydande anledning till att den 
totala skolnärvaron minskat under de senaste två åren.  
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2.2.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.  
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. De mål och aktiviteter som anges i 
verksamhetsplanen följs upp och analyseras i verksamhetsberättelsen som görs på 
enhets- och förvaltningsnivå. Vid eventuella avvikelser tar styrelsen fram förslag på 
åtgärder och samverkar med fackliga parter. 

2.2.2.1 Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 

Kommunstyrelsens budget för 2021 uppgick till 89,3 mkr. Av delårsbokslut per augusti 
framgår att styrelsens budgetavvikelse uppgick till +4,4 mkr, varav 2,3 mkr avser 
kommungemensamma verksamheter och 2 mkr avser kommunkansliets avdelningar. 
För kommungemensamma verksamheter förklaras avvikelsen främst av besparing på 
digitalisering, ej utförda evenemang och en ej budgeterad retroaktiv indexhöjning för 
färjehyror. För kommunkansliets avdelningar förklaras avvikelsen främst av en vakant 
tjänst (utvecklingsledare) samt ännu ej nyttjade bidrag (från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt Västra Götalandsregionen).  
Prognosen för helår är att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett nollresultat.  
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund prognostiseras redovisa ett negativt resultat 
för helåret. Detta anges kunna hanteras genom att förvaltningen stoppat de flesta 
externa utredningar och haft en allmän sparsamhet för att kunna hålla en budget i 
balans. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Av årsbokslutet per december framgår att kommunstyrelsens verksamheter, inklusive 
nämnd, redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,5 mkr. Den politiska verksamheten 
redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter 
redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,4 mkr. Då Räddningstjänsten lämnat en 
stor negativ prognos under första halvåret 2021 har kommunkansliets avdelningar 
under året haft en nollprognos och en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
Samtliga avdelningar har genomfört besparingar, exempelvis genom att dra in på 
externa utredningar. Besparingarna har till viss del skett på bekostnad av 
verksamhetsmål. Besparingarna har emellertid tillsammans med pandemin lett att 
kommunkansliets och kommungemensamma verksamheters positiva budgetavvikelser 
har kunnat täcka SBRF:s negativa budgetavvikelse.  
Personalavdelningen har en positiv budgetavvikelse om +1,1 mkr. Detta kopplas till 
personalvakanser under året och att kompetensförsörjningsmedel inte kunnat nyttjas 
på grund av pandemin. Kommunledningskontoret har en positiv budgetavvikelse om 
+0,8 mkr, vilket förklaras av en vakant tjänst under en del av året samt besparing på 
konsultkostnader för utvecklingsfrågor. Även ekonomiavdelningen har en 
budgetavvikelse om +0,6 mkr på grund av en vakant tjänst. Integrationsenheten har en 

500



 

 8 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

negativ budgetavvikelse om -0,9 mkr, då intäkter från Migrationsverket blivit lägre än 
budgeterat.  
Övriga avdelningar har mindre avvikelser, varav majoriteten är positiva.  

2.2.3 Intern kontroll 
Det finns en övergripande struktur för intern kontroll, som är formulerad i reglementet 
för intern kontroll, som beslutades av kommunfullmäktige 2005-02-10. Styrelsen 
uppger att de är aktiva i såväl arbetet med riskanalys som i framtagande av 
internkontrollplan. Eventuella avvikelser i uppföljningen av den interna kontrollen lyfts 
till, och hanteras av, kommunstyrelsen.  
 
Av styrelsens internkontrollplan tydliggörs att huvuddelen av den interna kontrollen sker 
löpande i verksamheten, och utgör inte en del av internkontrollplanen. Den interna 
kontrollen baseras på riskanalyser genomförda av medarbetare inom kommunkansliet. 
Risker identifieras även utifrån resultatet av den uppföljning som gjorts inom ramen för 
föregående års internkontrollplan. I internkontrollplanen för 2021 finns ett flertal risker 
som kvarstår från 2020 års internkontrollplan. Vissa justeringar har dock gjorts. I 
interkontrollplanen för 2021 framgår följande prioriterade risker: 

- Ekonomi (fakturahantering) 
- Upphandling (avtalstrohet) 
- Personal (löneprocessen) 
- Identifiering av kritiska processer inom verksamhetssystem (reservrutiner) 
- Arrenden (fakturering av arrendeavgifter) 
- Motioner (hantering av motioner) 
- Inkomna uppdrag (ärendehantering, mängd av ärenden) 
- Säkerhet och beredskap (långsiktighet i krisledningsarbetet) 
- Kundcenter (återkoppling på frågor/synpunkter) 
- Tillgänglighet på offentliga webbplatser (säkerställande av tillgänglighet 

Uppföljning av internkontrollen har gjorts till kommunstyrelsen i på sammanträdet i 
januari 2022. Av styrelsens uppföljning framgår att förvaltningen bedömer att de flesta 
kontrollmoment har uppnått ett tillfredsställande resultat. Andelen sent betalda 
leverantörsfakturor ökade dock något under 2021 jämfört med samma period 
föregående år (3%). Kontrollpunkten avseende avtalstrohet föranledde en utredning av 
utbetalningar som sammanlagt uppgår till 100 tkr eller mer per respektive leverantör 
under perioden jan-okt 2021. Resultatet av utredningen visar på att upphandlat 
ramavtal eller kontrakt fanns i de flesta fallen.    

2.2.4 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen förhåller sig till samtliga av fullmäktiges 
inriktningsmål och har i tillräcklig utsträckning tolkat och brutit ned inriktningsmålen till 
den prioriterade mål så att de fungerar som styrsignaler till verksamheten. Uppföljning 
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sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även information ges avseende det 
arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern ekonomistyrning. 
Styrelsen har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett överskott vid årets 
slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs 
bedömningen med begränsad säkerhet.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll. Av 
kommunens reglemente för intern kontroll framgår att varje nämnd årligen ska 
genomföra riskanalyser och fastställa en plan för den interna kontrollen, vilket styrelsen 
har gjort under året. Vi noterar dock att reglementet för internkontroll inte har reviderats 
sedan 2005 och bör därmed ses över för att säkerställa dess aktualitet. Detta har 
kommunstyrelsen också identifierat, och uppger att detta ligger i plan för 2022.  

2.3 Samhällsbyggnadsnämnden 

2.3.1 Verksamhetsstyrning 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende 
målstyrning. Samhällsbyggnadsnämnden har i sin detaljbudget beaktat de av 
kommunfullmäktige beslutade mål som har delats till nämnden alt. till alla styrelser och 
nämnder. Förslag till detaljbudget förbereds först i ledningsgruppen, och ett förslag 
lämnas därefter till nämnd. Nämnden jobbar sedan vidare med målen där de gör 
justeringar de önskar i erhållet förslag. Presidiet upplever att de har god insyn och 
styrning i framtagandet av detaljbudgeten.  

2.3.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker vid delårs- och årsbokslut. 
Eventuella större målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till 
nämnden. Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att 
underlagen håller en tillräcklig kvalitet. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut per augusti 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms alla utom ett av 
de prioriterade målen vara delvis uppfyllda. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är ” 
Bidra till elevers kunskapsresultat genom att verka för att skolorna använder Renovas 
miljöskola”. Samtliga mål, utom ett, bedöms kunna nås per helår. Ett mål, ”En ny 
översiktsplan ska tas fram”, bedöms delvis kunna uppnås. För samtliga prioriterade 
mål finns beskrivningar som tydliggör vad som har genomförts under året kopplat till 
målet. 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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De flesta mål är delvis uppfyllda, ett antal mål är helt uppfyllda och målet om att Tjörns 
elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige är inte 
uppfyllt. De flesta mål redovisar en positiv trend, med undantag för det icke-uppfyllda 
målet om elevers kunskapsresultat samt målet om att skapa möjligheter för ett gott liv. 
Dessa två mål redovisar en neutral trend.  

Ekonomistyrning  
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god.  
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Avvikelser uppges endast accepteras om de är 
välmotiverade. 

2.3.1.2 Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning – delårsbokslut per augusti 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på + 6,6 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom Stab, som redovisar ett resultat på + 1,7 mkr, vilket 
förklaras av att flera av stabsverksamhetens projekt inte gått att genomföra med 
anledning av Covid-19. Planavdelningen redovisar ett överskott på + 3,5 mkr, vilket 
förklaras av att ett par detaljplaner kunnat faktureras och att personalkostnaderna varit 
lägre än budgeterat. Trafikenheten redovisar även den ett överskott på 1,8 mkr, vilket 
till stor del förklaras av färdtjänst, där det är färre resor på grund av Covid-19. Även VA 
redovisar ett överskott på + 1 mkr, vilket bland annat förklaras av ökade intäkter under 
sommarperioden.  
Prognosen för helår är att samhällsbyggnadsnämnden kommer att redovisa ett 
överskott på + 8,9 mkr. En stor del av detta förklaras av att den nya VA-taxan som 
förväntas ge ett överskott på +3,9 mkr samt merförsäljning av dricksvatten som 
beräknas ge ett överskott på + 3 mkr. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat om +8,8 mkr för helåret. Stab 
genererar en positiv budgetavvikelse om +0,9 mkr. Avvikelsen för Stab beror 
huvudsakligen på pandemin, då utbildningar, projekt och andra gemensamma 
aktiviteter inte har kunnat genomföras under 2021.  
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VA-verksamheten står för större avvikelse, +4,5 mkr. Detta resultat beror 
huvudsakligen på taxehöjningen som genomfördes i början av 2021.  
Även avfallsverksamheten redovisar en större avvikelse om +4,3 mkr, vilket 
huvudsakligen beror på en större ökning av intäkter genom försäljning av material, 
slam och rörliga renhållningsavgifter än väntat.  
Trafikenheten redovisar ett resultat om +1,7 mkr. Detta relateras huvudsakligen till 
lägre kostnader än väntat 
Övriga mindre avvikelser är i huvudsak positiva.  

2.3.2 Intern kontroll 
I nämndens internkontrollplan framgår ansvar, uppföljningsarbete och riskanalys för 
verksamheten. Uppföljningsarbetet sker årligen, enligt internkontrollplanen. 
Förvaltningen inventerar och identifierar risker som sedan gås igenom dem 
tillsammans med nämnden. Uppföljning av internkontrollplanen sker till nämnden i 
oktober.  
Presidiet uppger att arbetet med riskanalysen kan förbättras. Nämnden har inte varit 
delaktig vid framtagandet av analysen och önskar en högre grad av transparens i 
processen för att kunna följa arbetet mer löpande under året.    
I 2021 års internkontrollplan framgår följande risker:  

 Förutsättningar för att genomföra dialog hindras av Covid 19. 

 Låg kännedom om gamla policys och riktlinjer. 

 Åtgärder enligt handlingsplan arbetsmiljö (uppföljning av handlingsplan 
arbetsmiljö 2017–2020).  

 Information som får invånaren att göra rätt från början är inte tillräcklig. 
Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
oktober 2021. Av nämndens uppföljning framgår att det fortsatt är en utmaning att 
genomföra dialoger på grund av covid-19 och att en stor del av verksamheternas 
möten hållits digitalt. Uppföljningen visar också att en sammanställning av alla policys 
och riktlinjer som berör nämndens verksamheter har gjorts under perioden. De 
utmaningar som har tydliggjorts vid uppföljning av medarbetarenkät 2017 samt 
medarbetarenkät genomförd 2021 uppges hanteras i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Gällande information som får invånare att göra rätt från början har 
en fortlöpande översyn av såväl webbplats som länkade dokument skett under 
perioden..  

2.3.3 Bedömning 
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen.  
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Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll. Nämnden har en dokumenterad riskanalys och en plan för intern kontroll samt 
att arbetet med intern kontroll har följts upp under året. Vi noterar dock att nämnden 
inte är delaktiga i framtagandet av riskanalysen, vilket bör utvecklas då den utgör ett 
viktigt verktyg för att nämnden ska kunna säkerställa en tillräcklig intern kontroll. 

2.4 Barn- och utbildningsnämnden 

2.4.1 Verksamhetsstyrning 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende 
målstyrning. Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige 
beslutade mål som har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. 
Förvaltningen har tillsammans med nämnden brutit ner inriktningsmålen till prioriterade 
mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021.  

2.4.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av målen sker i samband med delårs- och årsbokslut. Av delårsrapporten 
per augusti 2021 framgår det att nämnden systematiskt arbetar med de av fullmäktige 
satta målen. Vid eventuella avvikelser har nämnden vidtagit åtgärder för att kunna nå 
målen. Nämnden uppger även att de har täta dialoger med förvaltningen. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut  

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms ett mål vara helt 
uppfyllt, sju mål i hög grad vara uppfyllda, nio mål vara delvis uppfyllda och ett ej 
uppfyllts. Det mål som inte bedöms vara uppfyllt är ”Minska barngruppernas storlek i 
förskolan”. För helåret bedöms åtta av målen kunna uppfyllas helt, nio av målen 
bedöms bli delvis uppfyllda och ett mål bedöms inte kunna uppfyllas (samma som vid 
delåret). Vi noterar att två av målen som vid delåret bedöms vara i hög grad uppfyllda 
samt ett av målen som bedöms vara helt uppfyllt endast bedöms kunna uppfyllas delvis 
för helåret.  
Måluppfyllelse – årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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De flesta mål är uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda och två är inte uppfyllda. De mål 
som inte är uppfyllda är att skolnärvaron ska öka och att öka andelen legitimerade 
förskollärare i förskolan. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka likvärdigheten och att 
skapa mer attraktiva förskolor. I december 2021 var andelen förskollärare i 
kommunens förskolor drygt 41 %, viket innebar en minskning med 4 % i jämförelse 
med samma tid 2020. I två av förskolorna var dock andelen förskollärare 57 % 
respektive 49 %.  
Rörande närvaromålet så har Närvaroteamet skapat strukturer för samverkan och 
frånvarorapportering. Pandemin anges också som en betydande anledning till att den 
totala skolnärvaron minskat under de senaste två åren.  

2.4.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Utöver 
delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill erhåller nämnden en muntlig ekonomisk 
uppföljning vid samtliga nämndsammanträden. Beslut om åtgärder vid eventuella 
avvikelser uppges tas vid behov. Nämndens presidium uppger dock att de har vissa 
svårigheter med styrning och uppskattning av kostnader kopplade till externa avtal 
(exempelvis avseende gymnasiesärskola och introduktionsprogram för nyanlända) som 
upplevs svårstyrda och dyra.   

2.4.2.1 Uppföljning  
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat på + 13,7 mkr för perioden. De 
största avvikelserna återfinns inom de centrala verksamheterna, som redovisar ett 
överskott på + 5,2 mkr, vilket förklaras av att verksamhets- och personalkostnader är 
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lägre än budgeterat samt att intäkter i form av barnomsorgsavgifter samt försäljning av 
utbildningsplatser är högre än budgeterat. Gymnasieskolan och särskolan redovisar 
också ett överskott om 4,9 mkr, vilket till största del förklaras av köpta platser inom 
gymnasieskolan är lägre än budgeterat. 
Prognosen för helår är att barn- och utbildningsnämnden kommer att redovisa ett 
överskott på + 2,5 mkr, vilket till stor del är hänförligt till överskott inom de centrala 
verksamheterna. Grundskolan prognostiserar ett underskott på -2 mkr, på grund av 
högre personalkostnader. Förskolan i sin tur prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr, 
vilket förklaras av lägre personalkostnader.  
Ekonomisk uppföljning - årsbokslut  

Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om +16,9 mkr för perioden. De centrala 
verksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse om +7,4 mkr. Den positiva 
budgetavvikelsen förklaras av att övriga verksamhetskostnader och personalkostnader 
varit lägre än budgeterat. Högre intäkter, bland annat avseende barnomsorgsavgifter 
samt försäljning av utbildningsplatser, bidrog också till avvikelsen. 
Grundskoleverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse om -1,7 mkr. 
Anledningen till detta är något högre personalkostnader än väntat. Förskolan redovisar 
en positiv budgetavvikelse om +3,6 mkr. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen 
genom lägre personalkostnader. Gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt särskolan 
har sammantaget en avvikelse om +7,6 mkr. Detta beror till största del på att köpta 
platser på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och särskolan är lägre än budgeterat.  

2.4.3 Intern kontroll 
Barn- och utbildningsnämnden har en fastställd plan för internkontroll. 
Internkontrollplanen har sin grund i en riskanalys, där en inventering av risker gjorts av 
nämnden och förvaltningen. Riskerna bedöms och prioriteras av nämnden och 
förvaltningen i olika steg och utifrån de mest prioriterade riskerna föreslår förvaltningen 
relevanta kontrollpunkter för beslut av nämnden.  
Uppföljning av internkontrollplanen sker vid ett antal tillfällen under året, i enlighet med 
vad som anges för respektive kontrollmoment.  
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Det saknas likvärdiga processer för ansökan och beslut avseende 
specialtransporter i förvaltningens verksamheter 

 Det finns kvarvarande problem vid uppföljning av närvarande och frånvarande 
elever i närvarosystemet   

 Omorganisation av PLUT (Planerings- och utvecklingsavdelningen) – Det 
saknas tillräcklig kunskap i backup-funktionerna på avdelningen. 

 Det saknas kunskap och rutiner gällande dokumenthantering och arkivering i 
förvaltningens verksamheter 

 Det saknas rutiner och likvärdighet vid ansökan och överklagan av utökad 
vistelsetid i förskolan 
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Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
januari 2022. Av nämndens uppföljning framgår att det för en av kontrollpunkterna finns 
fortsatta utmaningar. Det bedöms fortsatt finnas problem vid uppföljning av närvarande 
och frånvarande elever i närvarosystemet. Detta förklaras bland annat av tekniska 
problem som identifierats i samband med rapportering.  Dock så har de flesta av 
närvarosystemets tekniska fel åtgärdats under 2021.  

2.4.4 Bedömning 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll i huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en 
riskanalys, samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  

2.5 Socialnämnden 

2.5.1 Verksamhetsstyrning 
Socialnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende målstyrning. 
Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som 
har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. Inriktningsmålen har brutits 
ned till prioriterade mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021.  
Varje år formulerar socialförvaltningen en förvaltningsplan som beskriver 
verksamheternas förutsättningar så som lagar, strategier, mål, planer, policys etc. 
Förvaltningsplanen är ett strategiskt dokument där förvaltningen beskriver viktiga 
strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. 

2.5.1.1 Uppföljning  
Nämnden följer upp målen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, vilket presidiet 
bedömer är tillräckligt. Presidiet uppger att beslut om åtgärder tas så snart eventuella 
avvikelser noteras. Förvaltningen tar då fram förslag, en handlingsplan, som 
samverkas med fackliga parter och ger nämnden möjlighet att besluta om åtgärderna. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms ett mål vara helt 
uppfyllt, tre mål bedöms i hög grad vara uppfyllda, tretton mål bedöms vara delvis 
uppfyllda och ett bedöms inte vara uppfyllt (”Målvärde för kringtid inom öppenvården”). 
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För helåret bedöms 17 av målen kunna uppnås helt och två av målen bedöms kunna 
uppnås delvis. 
 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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Majoriteten av målen är antingen delvis, eller helt uppfyllda. Det delade målet om ökad 
skolnärvaro är inte uppfyllt och inte heller målet om personalkontinuitet i hemtjänsten. 
Arbete pågår med kontinuiteten i hemtjänstgrupperna. Medarbetare önskat högre 
sysselsättningsgrad genom Heltidsresan, vilket genomförts och medfört en minskning 
av antalet timvikarier. Poolanställningar har tillkommit som ett led i att öka 
kontinuiteten. Arbetet med att utveckla hemtjänsten med mindre arbetsgrupper har 
påbörjats under hösten 2021 och ska fortsätta under 2022. Pandemin har varit en 
bidragande faktor till att målet inte nåtts.  

2.5.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Utöver 
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delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill får nämnden information om det 
ekonomiska läget vid varje nämndsammanträde. Beslut om åtgärder vid eventuella 
avvikelser uppges tas vid behov. 

2.5.2.1 Uppföljning  
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 
Socialnämnden redovisar för ett resultat på +17,3 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom funktionshinder (FUN), som redovisar ett överskott på +3,2 
mkr, vilket förklaras av daglig verksamhet och personlig assistans som har färre 
individärenden samt avslut av köpt placering. Även äldreomsorgen inklusive bistånd 
(ÄO) redovisar ett överskott på +6,3 mkr, vilket till stor del förklaras av ej förbrukade 
timmar inom hemtjänsten samt att samtliga platser inte varit belagda på Norrgården. 
Förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på +11,4 mkr, vilket till stor del förklaras 
av att budgeterade kostnader för volymökningar inom avdelningarna inte har behövts 
tas i anspråk. 
Prognosen för helår är att socialnämnden kommer att redovisa ett överskott på + 17 
mkr, vilket till stor del förklaras av överskott inom förvaltningsgemensamt och inom 
äldreomsorgen.  
Ekonomisk uppföljning - årsbokslut 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,9 mkr. De största 
avvikelserna återfinns inom Äldreomsorgen inklusive Bistånd (ÄO), +5,6 mkr, 
Funktionshinder (FUN), +2,0 mkr, samt Förvaltningsgemensamt, +10,7 mkr. Avvikelsen 
om +10,7 mkr beror på bland annat avsatta medel för volymökningar inom Vård- och 
omsorgsavdelningen (VOA) och IFA samt medel för utvecklingsområden och 
framskjutna investeringskostnader som inte har tagits i anspråk. 
IFA (individ- och familjeavdelningen) redovisar en budget i balans utifrån att omföringar 
på 8,0 mkr gjorts till IFA från centrala medel. Funktionshinder totalt redovisar en 
budgetavvikelse om +2,0 mkr vilket förklaras av förändringar i beslut inom personlig 
assistans och köpta platser LSS. Äldreomsorgen totalt redovisar för året en 
budgetavvikelse om +5,6 mkr vilket främst förklaras av att hemtjänsten gått bättre än 
förväntat samt att sju av tolv platser inom Säbo varit belagda på Norrgården. 
Kommunal hälso- och sjukvård totalt redovisar för året en budgetavvikelse om -0,3 mkr 
på grund av svårigheter att rekrytera vikarier vid sjukfrånvaro för covid-19. 
I resultatet ingår ersättning 3,0 mkr rörande covid-19 med fördelningen 2,3 mkr för 
sjukersättning och 0,7 mkr för merkostnadsersättning. Förvaltningen har rekvirerat 18,2 
mkr i statsbidrag (varav Vård och omsorgsavdelningen 17,0 mkr och Individ och 
familjeavdelningen 1,2 mkr) som inte ersatt driftskostnader men indirekt bidragit till 
resultatet då många utvecklingsområden hanterats med dessa medel. Totalt har 
förvaltningen nyttjat 14,1 mkr av de 18,2 mkr. Bidragen har inte kunnat nyttjas fullt ut 
på grund av tidsbrist.  

513



 

 21 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Tjörns kommun 
 Grundläggande granskning 2021 
 
 2022-04-11 

2.5.3 Intern kontroll 
Socialnämnden tar fram en internkontrollplan varje år i november för kommande år. 
Internkontrollplanen grundar sig i en riskanalys, där förslag upprättas av förvaltningen 
för diskussion i nämnden. Kontroller görs löpande under året och uppföljning av intern 
kontroll rapporteras till nämnden i samband med årsbokslut. 
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Kontroll av extern åtkomst till Magna Cura. 

 Uppföljning av följsamhet till rutin för sjukfrånvaro. 

 Uppföljning av följsamhet till rutin för körjournal Tjörns kommuns fordon för 
Socialförvaltningen. 

 Uppföljning av följsamhet till riktlinjen till inköp- och upphandlingspolicyn i Tjörns 
kommun. 

 Uppföljning att syfte och deltagarlista alltid ska skrivas in i 
fakturahanteringssystemet eller bifogas i detsamma för representation, 
konferenser för Socialförvaltningen. 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
februari 2022. Av nämndens uppföljning framgår att nämnden arbetat med de 
fastställda kontrollpunkterna. Enligt de uppföljande undersökningarna redovisar 
nämnden i huvudsak tillfredsställande resultat. Avseende inköp och upphandling har 
förvaltningen inte alltid följt rutinen, bland annat på grund av redan ingångna avtal med 
leverantörer som inte är upphandlade. I något fall har inte förvaltningen varit 
uppmärksam på att ramavtal löpt ut. Avseende fakturahantering noteras att utbildning 
för förvaltningens medarbetare i ekonomisystemen är nödvändigt och ska genomföras 
under 2022.  

2.5.4 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att socialnämnden har säkerställt en tillräcklig intern ekonomistyrning. 
Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett överskott vid årets 
slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är översiktlig görs 
bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att socialnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern kontroll i 
huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en riskanalys, samt 
att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  
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2.6 Kultur- och fritidsnämnden 

2.6.1 Verksamhetsstyrning 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar efter Tjörns kommuns styrmodell avseende. 
Nämnden har i sin detaljbudget beaktat de av kommunfullmäktige beslutade mål som 
har delats till nämnden alt. till alla styrelser och nämnder. Inriktningsmålen har brutits 
ned till prioriterade mål med konkreta och mätbara indikatorer för budgetåret 2021. 
Indikatorerna skiljer sig inte från tidigare år och kan därför följas upp över tid. 

2.6.1.1 Uppföljning  
Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker vid delårs- och årsbokslut. 
Eventuella större målavvikelser tas dock upp löpande under året genom information till 
nämnden. Presidiet anser att måluppföljning sker med tillräcklig frekvens och att 
underlagen håller en tillräcklig kvalitet. 
Måluppfyllelse – delårsbokslut 

I delårsrapporten per augusti har återrapportering avseende måluppfyllelse gjorts, med 
en prognos om måluppfyllelse per helår. Vid delårsbokslutet bedöms 22 av målen vara 
uppfyllda i hög grad, 2 mål bedöms vara delvis uppfyllda och 2 mål bedöms inte vara 
uppfyllda (”Föreningar ska certifieras som säkra och trygga” samt ”Nyttjandegraden i 
kommunala idrotts- och aktivitetslokaler ska öka”). De två målen som inte är uppfyllda 
vid delårsbokslutet bedöms inte heller kunna uppnås per helår. Övriga mål bedöms 
dock kunna uppfyllas helt. 
Måluppfyllelse - årsbokslut 

Nedan redovisas en sammanfattande bild av måluppfyllelsen per 2021-12-31 för de 
mål som är beslutade i budget.  
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Majoriteten av målen är helt uppfyllda. Det delade målet avseende ökad skolnärvaro är 
inte uppfyllt och inte heller målet om att föreningar ska certifieras som säkra och 
trygga. Detta beror på att Certifieringen flyttades efter beslut i kultur- och 
fritidsnämnden till 2024 på grund av pandemin.  

2.6.2 Ekonomistyrning 
Ekonomistyrningsprocessen uppges vara väl fungerande med tillräckliga underlag för 
att kunna följa och besluta om budget, prognos och utfall. Ekonomiska rapporter erhålls 
och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. Ekonomiska 
rapporter erhålls och såväl frekvens som kvalitet på rapporteringen uppges vara god. 
Utöver delårsbokslut per april och augusti samt årsbokslut får styrelsen en ekonomisk 
uppföljning vid tre tillfällen under året. Därtill får nämnden information om det 
ekonomiska läget vid varje nämndsammanträde. Vid eventuella avvikelser beslutar 
nämnden om målen behöver justeras för att rymmas inom den ram resurser som finns 
till förfogande.  

2.6.2.1 Uppföljning  
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under perioden påverkats betydligt av 
Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på att stötta föreningslivet och anläggningar. 
Förvaltningen har också arbetat med att upprätthålla det egna utbudet av arrangemang 
och kurser, dock i förminskat och anpassat format. 
Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på +1,2 mkr för perioden. De största 
avvikelserna återfinns inom förvaltningsövergripande samt barn och unga som en följd 
av vakanser. En fortsatt effekt syns av inställda kulturaktiviteter och arrangemang på 
grund av pandemin och restriktioner. Fritid redovisar ett underskott på -1 mkr, vilket 
förklaras av att det utbetalats ett startbidrag från föreningsstödet som inte var 
budgeterat 2021 (startbidraget fanns budgeterat år 2019 då nämnden beslutade om 
det).  
Prognosen för helåret är att kultur- och fritidsnämnden kommer att redovisa en 
ekonomi i balans (nollresultat), där variationer finns i de olika verksamheterna. 
Förvaltningsövergripande samt barn och unga beräknas redovisa ett fortsatt överskott. 
Sundsby och föreningsstöd beräknas dock redovisa ett underskott. 
Ekonomisk uppföljning – årsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om +0,8 mkr. De 
positiva avvikelserna finns inom förvaltningsövergripande och inom barn och unga, på 
grund av vakanser. Inställda kulturaktiviteter och arrangemang, på grund av pandemin, 
bidrog också till avvikelsen. Negativa budgetavvikelser finns under fritid. Den största är 
ett utbetalt startbidrag på 1,0 mkr från föreningsstödet där det 2021 saknas budget. Ett 
beslut togs också i december på att betala ut ytterligare föreningsbidrag om 0,8 mkr. 
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2.6.3 Intern kontroll 
Nämnden har beslutat om en internkontrollplan som grundar sig i en årlig riskanalys 
som innehåller delar som är särskilt kritiska kopplat till genomförandet av nämndens 
uppdrag. Detta görs i samband med budgetarbetet. Förvaltningschefen lägger förslag 
till nämnden som sedan beslutar om vilka kontroller som ska gälla. Uppföljning av 
internkontrollplanen rapporteras till nämnden i samband med årsbokslut.  
Identifierade risker i 2021 års internkontrollplan är:  

 Risk att inte följa fastställda mål. 

 Risk att besluten om bidrag inte är korrekta. 

 Risk för fel vid hantering av ärenden och dokument. 

 Risk för fel vid inköp och fakturahantering. 

 Risk för att personalen hotas eller trakasseras. 

Uppföljning av nämndens internkontrollplan har gjorts till nämnden på sammanträdet i 
mars 2022. Av nämndens uppföljning framgår att de stickprovskontroller som gjorts 
avseende bidragshantering, ärendehantering och inköp- och fakturahantering inte visat 
några allvarliga avvikelser. Inga rapporter om hot eller trakasserier mot personal har 
inkommit. Avvikelser har identifierats avseende följsamhet mot fastställda mål, vilket 
uppges kunna härledas till restriktioner i samband med Covid-19-pandemin.  

2.6.4 Bedömning 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden har säkerställt en tillräcklig mål- och 
verksamhetsstyrning. Nämnden har beaktat de av fullmäktige beslutade 
inriktningsmålen och brutit ned dem till prioriterade mål samt kopplat indikatorer för de 
flesta målen. Uppföljning sker i samband med delårs- och årsbokslut, där även 
information ges avseende det arbete som bedrivs kopplat till målen. 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden har säkerställt en tillräcklig intern 
ekonomistyrning. Nämnden har följt upp ekonomin löpande under året och visar på ett 
överskott/ vid årets slut. Med anledning av att den grundläggande granskningen är 
översiktlig görs bedömningen med begränsad säkerhet. 
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden säkerställt en tillräcklig struktur för intern 
kontroll i huvudsak. Nämnden har en plan för intern kontroll som bygger på en 
riskanalys, samt att arbetet med intern kontroll har följts upp under året.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard   William Andreasson 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 2022-03-30 

Socialnämnden

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 

Granskning av kompetensförsörjning inom 
äldreomsorgen 

2022/50 

Beslut 
Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapportens slutsatser och rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
socialnämndens styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Revisionen bedömer 
dock bland annat att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan ske 
på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.  
 
Förvaltningen ser att föreslagna åtgärder är helt relevanta att både 
se över, utvärdera och implementera. Förvaltningen har därför 
redan nu startat ett arbete med att revidera befintlig personal- och 
kompetensförsörjningsplan som gäller hela förvaltningen. 
Bedömning är att en delrapport till förvaltningen i det arbetet ska 
kunna vara klar i juni 2022. Slutrapportering förväntas ske under 
hösten. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 52. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-03-20 
Granskningsrapport – Kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
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 2022-03-20 Dnr 2022/50-700 

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 yttrande över granskning av 
kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden översänder upprättat tjänsteutlåtande som 

svar på granskningsrapportens slutsatser och 
rekommendationer.  

Sammanfattning 
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
socialnämndens styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen.  
 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Revisionen bedömer 
dock bland annat att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan ske 
på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.  
 
Förvaltningen ser att föreslagna åtgärder är helt relevanta att både se 
över, utvärdera och implementera. Förvaltningen har därför redan nu 
startat ett arbete med att revidera befintlig personal- och 
kompetensförsörjningsplan som gäller hela förvaltningen. Bedömning 
är att en delrapport till förvaltningen i det arbetet ska kunna vara klar i 
juni 2022. Slutrapportering förväntas ske under hösten. 

Tidigare beslut 
Kommunfullmäktige 2022-02-24, § 52. 
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Bilagor 
- Granskningsrapport – Kompetensförsörjning inom 

äldreomsorgen. 
- Skrivelse angående granskning av kompetensförsörjning inom 

äldreomsorgen. 

Beslutet skickas till 
 Kommunfullmäktige 

Ärendet  
KPMG har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
socialnämndens styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen.  
Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2021. Syftet med 
granskningen var att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom 
äldreomsorgen.  
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.  
Revisionen bedömer dock att uppföljningen av det arbete som bedrivs 
kan ske på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs 
utifrån kompetensförsörjningsplanen.  
 
Granskningen visar att det finns en tillräcklig styrning i form av 
styrdokument och planer som beskriver strategier och målsättningar för 
kompetensförsörjning. Här framgår också de utmaningar förvaltningen 
står inför samt åtgärder kopplade till dessa. 
 
Vidare bedömer revisionen att det finns en organisation som i 
huvudsak säkerställer att behov av utbildning och utvecklingsbehov 
identifieras, samt att insatser görs för att möta dessa behov. 
Utbildningsplanen bör dock ses över för att säkerställa att all personal 
har rätt kompetens utifrån den målgrupp de arbetar med.  
För att stärka styrningen bedömer revisionen dock att det är angeläget 
att nämnden tillser att en ny/uppdaterad personal- och 
kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan samt att det på ett mer 
strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas utifrån den. Därtill 
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bör även former för uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen tas fram. 
  
Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderas 
socialnämnden att:  
 

- Tillse att en ny/uppdaterad personal- och 
kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan för att säkerställa 
att den är aktuell utifrån dagens förutsättningar och ger en tydlig 
bild av det framtida personalbehovet. 

- Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella 
målsättningar i personal- och kompetensförsörjningsplanen kan 
integreras i de mål som nämnden beslutar om för att säkerställa 
en kontinuerlig uppföljning i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen. 

- Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella 
målsättningar bryts ner till aktiviteter, för att säkerställa att det 
bedrivs ett strukturerat arbete inom samtliga målområden. 

- Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där 
samtliga delar beaktas.  

- Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även 
visstidsanställda har rätt och tillräcklig kunskap för att kunna 
möta den målgrupp de arbetar med. 

Förvaltningen ser att föreslagna åtgärder är helt relevanta att både se 
över, utvärdera och implementera. Förvaltningen har därför redan nu 
startat ett arbete med att revidera befintlig personal- och 
kompetensförsörjningsplan. Bedömning är att en delrapport till 
förvaltningen i det arbetet ska kunna vara klar i juni 2022. 
Slutrapportering förväntas ske under hösten.  

 
 
Shujaat Noormohamed 
Förvaltningschef
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1 Sammanfattning 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialnämndens styrning 
och uppföljning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom 
äldreomsorgen. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
socialnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning av kompetensförsörjningen 
inom äldreomsorgen. Vi bedömer dock att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan 
ske på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.  
Det finns en tillräcklig styrning i form av styrdokument och planer som beskriver 
strategier och målsättningar för kompetensförsörjning. Här framgår också de 
utmaningar förvaltningen står inför samt åtgärder kopplade till dessa. Det finns en 
organisation som i huvudsak säkerställer att behov av utbildning och utvecklingsbehov 
identifieras, samt att insatser görs för att möta dessa behov. Utbildningsplanen bör 
dock ses över för att säkerställa att all personal har rätt kompetens utifrån den 
målgrupp de arbetar med. 
För att stärka styrningen bedömer vi dock att det är angeläget att nämnden tillser att en 
ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan samt att 
det på ett mer strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas utifrån den. Därtill 
bör även former för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen tas 
fram. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tillse att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt 
plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens förutsättningar och ger en 
tydlig bild av det framtida personalbehovet 

— Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella målsättningar i personal- 
och kompetensförsörjningsplanen kan integreras i de mål som nämnden beslutar 
om för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen 

— Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella målsättningar bryts ner till 
aktiviteter, för att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete inom samtliga 
målområden  

— Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga delar beaktas 
Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även visstidsanställda har 
rätt och tillräcklig kunskap för att kunna möta den målgrupp de arbetar med.   
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2 Bakgrund 
Vi har av Tjörns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 
En hörnsten inom svensk äldreomsorg är att underlätta för äldre personer att leva ett 
självständigt liv. En av välfärdens största utmaningar nationellt är att rekrytera och 
behålla personal med rätt kunskap och kompetens. Inom äldreomsorgen är bristen på 
kunskap en av orsakerna till de missförhållanden som drabbar äldre personer. Av de 
som arbetar inom äldreomsorgen idag så saknar 30–40 % en grundläggande 
utbildning1. Om personalen exempelvis inte har tillräcklig kunskap om 
demenssjukdomar, kan det leda till de inte uppmärksammar symptom på kroppsliga 
skador och sjukdomar hos personer med demenssjukdom. Konsekvensen blir att de 
inte får ett lika adekvat medicinskt omhändertagande som andra äldre personer, och 
det kan i värsta fall leda till att de drabbas av allvarliga vårdskador. 
Revisorerna har i sin riskanalys identifierat att det finns en risk att vård- och 
omsorgsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig kompetensförsörjning, och har därför 
beslutat att det finns behov av att granska hur nämnden arbetar inom området. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Har nämnden tillsett att det finns strategier och handlingsplaner för att säkerställa 
kompetensförsörjning på kort och lång sikt? 

— Har nämnden sammanställt och analyserat det nuvarande 
kompetensutvecklingsbehovet och det framtida kompetensbehovet? 
- Hur arbetar nämnden för att identifiera och kartlägga kompetensbehovet i 

verksamheterna? 
- Hur säkerställer nämnden att såväl tillsvidareanställd personal som 

visstidsanställd personal har den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna möta upp mot den enskildes behov?  

- Hur arbetar nämnden för att identifiera och kartlägga behov av 
kompetensutveckling för befintlig personal?  

— Vilka insatser genomförs för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt? 

 
1 ”Vad har IVO sett?” (IVO, 2019). Avser genomsnitt på riksnivå. 
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— Vilka utmaningar står nämnden inför vad gäller kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt? 

 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar vård- och omsorgsnämnden och dess arbete med 
kompetensförsörjning. Granskningen avser äldreomsorgen, som organisatoriskt tillhör 
vård- och omsorgsavdelningen inom socialförvaltningen. Inom ramen för granskningen 
har två enheter valts ut, dels ett äldreboende (Valåsens äldreboende), dels en 
hemtjänstenhet där enhetschefer, medarbetare och fackliga företrädare intervjuats för 
att få deras bild av hur arbetet fungerar och vilka utmaningar som finns. Urvalet har 
gjorts i samråd med de förtroendevalda revisorerna. 
Granskningen omfattar inte hur nämnden arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, även om det utgör en viktig del av arbetet med 
kompetensförsörjning.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Socialtjänstlagen 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av kompetensförsörjningsplaner, verksamhetsdokument, rutin-
/uppdragsbeskrivningar, kvalitetsberättelse m.m. 

— Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, äldreomsorgschef, bemannings- 
och enhetschef hemtjänst, utvecklingsledare och biståndschef, enhetschefer för 
utvalda enheter, medarbetare och fackliga representanter från utvalda enheter samt 
socialnämndens presidium. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktakontrollera rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Nyckeltal - nuläge och utveckling över tid 

Inom vård- och omsorgsavdelningen sker en kontinuerlig omvärldsbevakning för att 
identifiera förutsättningar, behov och utmaningar kopplat till bland annat 
personalförsörjning och utbildningsbehov. Därtill görs kostnadsanalyser samt analys 
utifrån de kvalitetsfaktorer som går att finna i Kolada. Utifrån detta, i kombination med 
analys av avvikelser, sjukfrånvaro, personalrörlighet och identifierade behov i 
verksamheten, så tas planer för bland annat utbildningsinsatser och andra 
utvecklingsområden fram. 
Avdelningen följer också löpande nyckeltal avseende personal, såsom sjukfrånvaro, 
antal medarbetare, personalomsättning etc. Nedan redogörs för utvecklingen över tid 
avseende ett urval nyckeltal för perioden 2019–2021 för en bild av såväl utveckling de 
senaste åren, som nuläge. 

3.1.1 Antal anställda 
Nedan redogörs för antal anställda, fördelade på heltidsanställda och visstidsanställda 
inom äldreomsorgen per december för respektive år. 
 

 2019 2020 2021 

Antal anställda 278 274 300 

Antal årsarbetare 214 218 246 

Antal heltid 49 67 136 

Antal deltid 217 197 143 

- Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, 
deltidsarbetande 76,2 % 76,7 % 77 % 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 76,8 % 79,6 % 81,7 % 

3.1.2 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro är en viktig indikator för att identifiera ev. arbetsrelaterad problematik 
avseende exempelvis arbetsbelastning, stress etc. Nedan anges nivån på 
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen för perioden 2019–2021, där även 
långtidsfrånvaron (i förhållande till total sjukfrånvaro) framgår. 
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 2019 2020 2021 

Total sjukfrånvaro (%) 10,11 12,82 11,93 

Långtidsfrånvaro (%) (>59 
dagar i förhållande till total 
sjukfrånvaro)  36,49 31,82 39,15 

3.1.3 Personalomsättning 
En viss nivå på personalomsättning är naturligt och hälsosamt för alla organisationer, 
men det är viktigt att följa utvecklingen och analysera orsaker till 
personalomsättningen. Nedan redogörs för personalomsättningen inom äldreomsorgen 
för perioden 2019–2021. 

 2019 2020 2021 

Nyrekryteringar 52 49 47 

Antal avgångar 35 35 35 

- Externa avgångar 30 26 24 

- Varav 
pension/sjukersättning 8 6 3 

- Varav interna 13 9 11 

 

3.1.4 Personalbehovsprognos 
I personal- och kompetensförsörjningsplanen har en framskrivning gjorts för att 
bedöma det framtida personalbehovet. Utgångspunkten var 2013 års anställda med en 
framräkning till 2023. För äldreomsorgen bedömdes det ökade personalbehovet uppgå 
till ca 90 anställda för perioden. Utgångspunkten var 273 anställda 2013, och ett 
prognostiserat behov om 338 år 2021 (363 år 2023). Antalet anställda, utifrån de siffror 
som anges i 3.1.1, har därmed ökat med totalt 27 personer. Om detta innebär att det 
finns ett underskott av personal eller inte behöver dock ställas i relation till hur behovet 
faktiskt ser ut idag, utifrån såväl den demografiska utvecklingen som förändringar i 
arbetssätt och/eller ambitioner, samt andra faktorer som påverkar behovet etc. 
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3.2 Organisation och styrning 

3.2.1 Organisation och ansvarsfördelning 

3.2.1.1 Styrelse och nämnd 
Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare för hela den kommunala 
organisationen. Detta omfattar bland annat att ansvara övergripande för kommunens 
personal- och lönepolitik samt att fastställa riktlinjer för kommunens arbetsmiljöarbete. 
Kommunstyrelsen har också i uppgift att ansvara och samordna kommunens 
varumärke och attraktivitet. 
Nämnderna i sin tur är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 
med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente om 
personalpolitik. 

De beslut som nämnden tar med koppling till kompetensförsörjning är i samband 
med budget och utifrån de politiska mål som sätts. Därefter är det förvaltningens 
ansvar att bryta ner dem och forma arbetet för att uppnå måluppfyllelse. 
Återrapportering sker enligt ordinarie rapporteringsstruktur, i samband med delår- 
och helårsrapportering. Därtill får nämnden kontinuerlig information om de 
analyser som görs av verksamheten samt kring de utbildnings- och 
utvecklingsinsatser som görs i förvaltningen. Nämnden har också utsedda faddrar 
för respektive verksamhet, som gör kontinuerliga verksamhetsbesök. Fokus under 
verksamhetsbesöken är kvalitet i verksamheten och att fånga upp ev. brister och 
utvecklingsområden. Här kan exempelvis utbildningsbehov uppmärksammas. Vad 
som framkommit under fadderbesöken återrapporteras kontinuerligt i nämnden.  

3.2.1.2 Förvaltning – vård- och omsorgsavdelningen 
Det praktiska arbetet med att upprätta strategier, handlingsplaner och vidta 
åtgärder kopplat till kompetensförsörjning bedrivs inom förvaltningen.  
Inom vård- och omsorgsavdelningen (VOA) finns en ledningsorganisation som 
består av en ledningsgrupp (där ingår samtliga chefer inom avdelningen). Kopplat 
till ledningsgruppen så finns en strategisk grupp som består av representanter från 
ledningsgruppen samt representanter från hälso- och sjukvård. Den strategiska 
gruppen fokuserar på de långsiktiga, strategiska frågorna och arbetet utgår från 
de utmaningar och strategier som anges i avdelningens verksamhetsplan. Ett av 
de strategiska områdena i verksamhetsplan 2021 (samt 2022) är Attraktiv 
arbetsgivare. Frågor som den strategiska gruppen arbetar med där är ex. analys 
och omvärldsbevakning kopplat till kompetensförsörjning, behov av utbildning, 
lägesförändringar etc. Till den strategiska gruppen finns två arbetsgrupper; kvalitet 
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och utveckling samt personal och bemanning. Den strategiska gruppen kan ge 
uppdrag till arbetsgrupperna. Det som tas fram av den strategiska gruppen och 
arbetsgrupperna, presenteras därefter till ledningsgruppen för beslut, som därefter 
ansvarar för att förankra och implementera det i verksamheten. 

3.2.2 Styrdokument, strategier och handlingsplaner 
Det finns ett flertal styrdokument som beskriver förutsättningar, behov, strategier och 
aktiviteter avseende kommunens och nämndens arbete för att säkra 
kompetensförsörjningen. Nedan beskrivs detta övergripande.  

3.2.2.1 Kompetensförsörjningsplan – Tjörns kommun 2017–2025 
I den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen framgår att det för Tjörns 
kommun och bolag är nödvändigt att arbeta med kompetensförsörjning för att kunna 
stå emot interkommunal konkurrens på områden med arbetskraftsbrist, för att även 
fortsättningsvis kunna erbjuda Tjörns kommuns medborgare samhällsservice av god 
kvalitet. För att kunna hantera kommande utmaningar avseende kompetensförsörjning 
konstateras att det är mycket aktuellt att arbeta med kompetensförsörjning genom att: 

— Attrahera 
— Rekrytera 
— Behålla 
— Utveckla 
— Motivera 
— Avveckla 
I kompetensförsörjningsplanen beskrivs de förutsättningar som föreligger för Tjörns 
kommun, beskrivning av verksamheternas behov och utmaningar samt en analys av 
styrkor och svagheter, hot och möjligheter (SWOT-analys). Här redogörs även för hur 
framtagandet av planen har skett (där medarbetarna varit delaktiga i olika former). 
Utifrån vad som framgår av planen och vad som framkommit av workshops och APT 
har fyra strategiska fokusområden identifierats; 

1. Profilera oss – i syfte att tydliggöra varumärket för att vara synliga, uppfattas som 
attraktiva och vara en tänkbar arbetsgivare för både personer i närområdet och för 
personer längre ifrån 

2. Jobba med ledarskap – i syfte att öka stabiliteten hos ledare, som i sin tur ger en 
stabilare organisation, ökar trivsel, bidrar till en god arbetsmiljö samt ger 
medarbetare möjlighet att utvecklas. 

3. Mentorskap – i syfte att ge medarbetaren eller chefen förutsättningar att komma in 
”rätt” i organisationen från början. Kurvan i produktiviteten ökar om introduktionen är 
rätt. 
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Socialförvaltningens kompetensbehov 

Socialförvaltningens kompetensbehov beskrivs kortfattat i den kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplanen. Detta är hämtat från socialförvaltningens personal och 
kompetensförsörjningsplan 2015–2020, vilken beskrivs närmare nedan. 

3.2.2.2 Personal och kompetensförsörjningsplan 2015–2020, socialförvaltningen 
I personal- och kompetensförsörjningsplanen anges att förvaltningen står inför flertalet 
utmaningar. Här anges bland annat att de ska använda sin kompetens på rätt sätt, 
bredda rekryteringen, låta fler som önskar det jobba heltid, förlänga arbetslivet för de 
som vill, visa på och skapa utrymme för utvecklings- och karriärmöjligheter i jobbet, 
skapa engagemang hos medarbetare och chefer, inrätta praktikplatser och knyta 
studenter till verksamheten m.m. Det anges också att den tekniska utvecklingen kan 
innebära nya möjligheter samt att de behöver marknadsföra jobben och utveckla deras 
arbetsgivarvarumärke. 
Av planen framgår att det kommer krävas insatser för att säkra personalbehovet under 
de kommande åren, både för att attrahera och rekrytera nya medarbetare men också 
för att utveckla och behålla den kompetens som finns i verksamheten. 
Rekryteringsbehovet bedömdes, vid framtagande av planen, uppgå till 600 anställda 
fram till och med 2023. 
Planen är omfattande och beskriver bland annat förvaltningens förutsättningar utifrån 
lagar och övergripande styrdokument samt att mål för socialförvaltningens personal- 
och kompetensförsörjning framgår.  
Socialförvaltningens mål är: 
Marknadsföra och attrahera 
• Marknadsföra jobben och kommunen, attrahera nya grupper och bredda 

rekryteringsbasen. 
• Skapa attraktiva anställningsvillkor, fler heltidstjänster inom vård och omsorg. 
Rekrytera nya medarbetare 
• Sträva efter mångfald för att berika våra arbetsplatser.  
• Underlätta för att unga att pröva och finna framtida jobb inom sektorn. 
• Ta tillvara praktikanter och semestervikarier för framtida jobb. 
• Utveckla en strategi för att långsiktigt kunna rekrytera och behålla fler utbildade 

vikarier. 
Utveckla och behålla medarbetare 
• Andelen medarbetare som känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet i 

jobbet ska öka. 
• Fler chefer ska känna sig nöjda med stödet i sin chefsroll.  
• Fler medarbetare ska uppleva att de får möjligheter till kompetensutveckling och att 

de kan utvecklas i jobbet.  
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• Utveckla innovation och evidensbaserad praktik i verksamheterna så att fler 
medarbetare upplever att socialförvaltningens arbetsplatser står för innovation och 
förnyelse.  

• Minska sjukfrånvaron - Varje enhet ska i sin plan för en förbättrad arbetsmiljö 
särskilt fokusera på åtgärder för att minska sjukfrånvaron.  

• Utveckla ett hälsofrämjande synsätt (salutogent synsätt) på arbetsmiljön med stöd 
av forskning och ändamålsenliga verktyg och metoder.  

Avsluta och skapa smidiga generationsväxlingar 
• Minska sådan personalomsättning som påverkar verksamheten negativt. 
• Få fler medarbetare att arbeta längre genom att göra jobben mer attraktiva och med 

individuella anpassningar. 
 

I personal och kompetensförsörjningsplanen presenteras de tre viktigaste åtgärderna; 
1. Erbjuda högre tjänstgöringsgrad till fler – syftar till att skapa mer attraktiva 

anställningsvillkor, vilket framförallt innebär att fler som önskar heltid kan få det. 
2. Investera i välfärdsteknologi för att öka kvalitet och hushålla med 

personalresurser - med nya tekniska hjälpmedel kan man öka delaktighet och 
medverkan för patienter, brukare, anhöriga och medarbetare. 

3. Erbjuda fem kompetensutvecklingsdagar per år för personal – Om 
medarbetarna trivs och känner delaktighet, engagemang och meningsfullhet i 
jobbet så kan man minska en viss personalomsättning.  

 
Utöver ovan nämnda åtgärder så beskrivs också ytterligare åtgärder som förvaltningen 
planerar/planerade att genomföra, utifrån kompetensförsörjningens faser. 
 
Av granskningen framkommer att det pågår arbete med att ta fram en ny/uppdaterad 
personal- och kompetensförsörjningsplan, som planeras att färdigställas under 2022. 

3.2.2.3 Tjörns kommuns budget 2021 
Ett av de strategiska områdena i budget 2021 är ”Vi skapar välfärd och livskvalitet för 
alla”. Här framgår bland annat att: 

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra 
medarbetare ska trivas väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och 
meningsfullt. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling i dialog med 
invånare, företag och besökare. Våra medarbetare ska ges möjlighet att växa och 
utveckla sin kompetens. 

Till det strategiska området har ett antal inriktningsmål tagits fram, bland annat 
”Människor ska ha möjlighet till egen försörjning”. Här anges att kommunen aktivt ska 
arbeta för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling inom yrken där kommunen 
och näringslivet på Tjörn har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 
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3.2.2.4 Socialnämndens detaljbudget 2021 
Ett av nämndens prioriterade mål är Attraktiv arbetsgivare. Här anges att det är viktigt 
att förvaltningen arbetar aktivt med att behålla och utveckla kompetensen i 
förvaltningens verksamheter för att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i 
verksamheterna. Det anges också att insatser behöver göras för att minska 
sjukfrånvaron och personalomsättningen. Arbetet med Heltidsresan och de strategier 
som tagits fram för att möjliggöra höjda sysselsättningar och att kunna erbjuda heltid 
vid nyanställningar lyfts här fram särskilt.  
Vidare anges att en systematisk kompetensförsörjningsplan inom funktionshinder ska 
upprättas samt att sjukfrånvaron kommer att följas upp och analyseras månadsvis samt 
att handlingsplaner kommer tas fram utifrån önskat läge.  
De indikatorer som kommer att följas upp är sjukfrånvaro (månadsavlönade), 
personalomsättning (egen begäran exkl. pensionsavgångar), andel som har heltid 
procentuellt (jämfört med 2020) samt att kompetensförsörjningsplan för funktionshinder 
upprättas. 

3.2.2.5 Verksamhetsplan – Vård och omsorgsavdelningen 2021 
I vård- och omsorgsavdelningens verksamhetsplan för 2021 framgår de mål och 
indikatorer som anges i nämndens detaljbudget. Därtill finns ett avsnitt avseende 
utmaningar och strategier, där kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare lyfts som ett 
område. Här lyfts vikten av ett ökat behov av resurser för att kunna tillhandahålla 
dagens nivå av insatser. Det lyfts också att personalförsörjningen behöver planeras för 
att kunna upprätthålla dagens bemannings- och kompetensnivå. 
Socialförvaltningens äldreomsorg står inför att 34% av personalen kommer gå i 
pension inom en tioårsperiod och kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för 
att dels locka nya sökande, dels för att behålla kompetens. Kommande generation 
ställer andra krav på sin arbetsgivare och värdegrund, kontext och ledarskap är viktiga 
faktorer för att de ska trivas på sin arbetsplats. Här lyfts Heltidsresan fram särskilt som 
ett område som förvaltningen arbetar intensivt med att införa. Områden de i övrigt 
behöver satsa på uppges vara:  

• all fast anställd personal ska som lägst vara utbildad undersköterska 
• skapa karriärvägar för undersköterskor  
• arbeta mot effektiva team på alla nivåer i organisationen för att öka delaktighet 
• öka kunskap om förändringsarbete hos ledning och medarbetare 
• erbjuda planeringsdagar en gång per år för alla verksamheter 
• förbättra det administrativa och praktiska stödet för chefer 
• ta fram en kompetensförsörjningsplan 

I avsnittet ”Utmaningar och strategier” i verksamhetsplanen lyfts också utbildningar 
som ett område. Här lyfts de större utbildningssatsningar som avdelningen tidigare 
satsat på, och där ett fortsatt arbete kommer att bedrivas för att bibehålla uppnådd 
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kunskap. Detta avser utbildningar i lågaffektivt bemötande, motiverande samtal (MI), 
psykisk ohälsa och Stjärnmärkt, personcentrerad demensvård. Övriga pågående eller 
planerade utbildningsinsatser är:  

• Pedagogisk ledare 25 platser (KY) 

• Undersköterskeutbildning hemmaplan 

• Undersköterskeutbildning via Äldreomsorgslyftet 

• Förflyttningsteknik 

• Social dokumentation (webb) 

• Demens ACB steg 1 och 2, Nollvision (webb) 

• Individens behov i centrum (IBIC) 

• Hygienkörkort (webb) 

• VINR /Heder, Dialoga från Gbg 

• Webbutbildning Psykisk ohälsa – Våga fråga! (webb) 

• Utbildning i BPSD  

• UGL utbildning för gruppledare  

• Webbutbildning palliativ vård (via svenskt demenscentrum) 

Utöver ovan lyfts också införande av välfärdsteknik som ett område. Här anges att 
Vård och omsorg har implementerat välfärdsteknik inom flera verksamheter och detta 
utvecklingsarbete kommer att pågå framöver. Pågående arbete är: 

• Införande av nytt verksamhetssystem som planerades att starta under 2021 
• AllAgeHub – testbädd (GR-projekt som innebär att varje kommun ska bygga 

upp en testmiljö (sk testbädd) där det kommer finnas möjlighet för äldre eller 
medarbetare att testa olika tekniska lösningar). I Tjörns kommun utgör 
Hannagården testbädd.  

• Arbetet med att införa medicinrobotar förväntades påbörjas under 2021, dels 
som en effektiviseringsåtgärd, dels ett sätt att öka självständigheten hos de 
som de är till för 

• Projektet Modig som syftar till att öka den digitala kompetensen hos våra 
medarbetare. Under året kommer avdelningen se över hur detta arbete kan 
övergå från projekt till ordinarie verksamhet. Digitaliseringsombuden har en 
viktig roll för vård- och omsorgsavdelningens fortsatta digitaliseringsarbete. 
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3.2.3 Bedömning 
Nämnden har det övergripande ansvaret att säkerställa kompetensförsörjningen. De 
politiska målsättningarna som återfinns i såväl kommunens som nämndens 
budgetdokument bryts ner i verksamhetsplaner som tydliggör vad arbetet bör fokusera 
på. En personal och kompetensförsörjningsplan har upprättats av förvaltningen för 
perioden 2015–2020 som tydliggör såväl strategier och mål som utmaningar och 
åtgärder som behöver vidtas. Vi bedömer utifrån detta att nämndens har säkerställt att 
det finns ett strategiskt arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen på kort och 
lång sikt. Kompetensförsörjningen är dock en stor utmaning för verksamheten och 
svårigheterna med att såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som att behålla 
och utveckla befintlig kompetens kvarstår. Den är också en kritisk fråga för att kunna 
bedriva verksamheten med god kvalitet även i framtiden. Vi bedömer därför att det är 
angeläget att nämnden tillser arbetet med en ny/uppdaterad kompetensförsörjnings-
plan tas fram i enlighet med plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens 
förutsättningar. Vi kan också konstatera att det finns målsättningar och åtgärder i 
personal- och kompetensförsörjningsplanen där en del av dessa återspeglas i budget 
och verksamhetsplaner, dock inte alla. För att kunna säkerställa att arbetet med 
personal- och kompetensförsörjningen bedrivs i enlighet med de strategier och 
målsättningar som anges i planen bör nämnden överväga att se över om/hur dessa 
kan integreras i de mål som nämnden beslutar om. Detta i syfte att få en kontinuerlig 
uppföljning och återrapportering av arbetet i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen.  

3.3 Aktiviteter och åtgärder 
Äldreomsorgen står inför en utmaning där andelen äldre ökar samtidigt som en stor 
andel av personalen väntas gå i pension inom en 10 års-period. Att vara en attraktiv 
arbetsgivare är av stor vikt för att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
kompetens. Som beskrivs ovan i avsnitt 3.2.1.2 sker omvärldsbevakning, analys och 
framtagande av planer/underlag kontinuerligt inom området av ledningsgrupp, 
strategisk grupp och arbetsgrupper. 

3.3.1 Behovsanalys och planering 
Arbetet med att identifiera, uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta behovet av 
kompetensutveckling sker på olika nivåer. Det grundläggande arbetet görs av 
respektive enhetschef som i medarbetarsamtal identifierar behov av 
kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren. För detta tas individuella 
kompetensutvecklingsplaner fram. Behov identifieras också på gruppnivå genom 
arbetsplatsträffar och genom analys av kostnader, avvikelser, sjukfrånvaro etc. Om det 
är ett mer övergripande behov lyfts detta till ledningsgruppen för dialog och diskussion 
där kring behov av utbildningsinsatser. Där sker arbetet på det sätt som beskrivits i 
avsnitt 3.2.1.2. 
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Av intervjuer framkommer att medarbetarna inte i full utsträckning upplever att de är 
delaktiga i arbetet kring kompetensförsörjning. Dialog förs på APT och information ges 
om vad som pågår, men medarbetarna upplever att de inte alltid har möjlighet att 
påverka arbetet i någon större utsträckning (utöver de individuella planer som 
upprättas).  

3.3.2 Aktiviteter och åtgärder för att attrahera och rekrytera nya medarbetare 
Hur arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare ska bedrivas framgår inte 
explicit av några handlingsplaner eller motsvarande, utöver de åtgärder som 
presenterades i personal- och kompetensförsörjningsplanen. Av intervjuer framkommer 
dock att detta är ett område som förvaltningen arbetar med. I den omvärldsbevakning 
och de analyser som görs så identifieras bl a vad nuvarande och kommande 
generation värdesätter hos sin framtida arbetsgivare. Utifrån detta, tillsammans med 
övriga analyser, identifieras vad avdelningen behöver arbeta med för att bli en attraktiv 
arbetsgivare. Arbetet sker i olika former och på olika nivåer, nedan redogörs för det 
som särskilt lyfts fram under granskningen. 
Extern marknadsföring 
Marknadsföring uppges ske i olika forum, bland annat genom att marknadsföra 
specifika händelser på sociala medier, deltagande på mässor (senast Future skills 
som är en mässa inför kommande gymnasieval), studiebesök i skolor där 
medarbetare i verksamheten är ute och informerar om yrket m.m. i syfte att skapa en 
positiv bild av yrket inför kommande gymnasieval. 
Samverkan 
Samverkan kring kompetensförsörjning sker i huvudsak inom ramen för vård- och 
omsorgscollege som är ett samarbete mellan kommun, region, privata vårdgivare, 
fackliga organisationer samt kommunala och fristående utbildningsanordnare på 
ungdomsgymnasium, vuxenutbildningen och yrkeshögskola. Samarbetet fokuserar 
på att forma relevanta utbildningar inom vård och omsorg samt att utveckla 
utbildningen och höja kvaliteten. Inom ramen för detta samarbete förs dialog kring 
kompetensförsörjning, bland annat om hur kommunen blir en attraktiv arbetsgivare 
(dvs. vad värdesätter nuvarande generation hos sin framtida arbetsgivare etc.), hur 
kan fler lockas till att söka sig till yrket och hur kan utbildning av handledare utvecklas 
för att ge bättre förutsättningar för en bra praktikperiod. Detta arbetar de sedan vidare 
med utifrån de behov och de utmaningar som finns i den egna kommunen. 
Samverkan sker också med Arbetsförmedlingen och andra kommuner för att få fler 
unga och nyanlända att vilja söka sig till vård- och omsorgsyrken. Samverkan sker 
inom ramen för en överenskommelse som tecknats för att förbättra samverkan och 
påskynda personers etablering i arbetslivet. 
Utöver detta sker samverkan även i andra forum/nätverk, som inte explicit är 
fokuserade på kompetensförsörjning, såsom GR-nätverk, samverkan kring Nära 
vård etc. 

541



 

 15 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

 
 
 

Tjörns kommun 
 Granskning av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 
 
 2022-02-14 

 
Intern marknadsföring 

En stor del av det arbete som görs för att attrahera och rekrytera nya medarbetare är 
det arbete som sker internt. Det vill säga genom att ge en bra introduktion till 
nyanställda, en god handledning till praktikanter samt att skapa attraktiva 
arbetsvillkor genom bland annat att erbjuda kompetensutveckling, möjlighet till 
karriärutveckling, möjlighet till heltid m.m. Detta beskrivs mer utförligt nedan under 
”Utveckla och behålla befintlig kompetens”. 

3.3.3 Aktiviteter och åtgärder för att utveckla och behålla befintlig kompetens 
Att behålla och utveckla befintlig kompetens är ett stort fokusområde enligt de 
intervjuade. Inom ramen för detta har ett flertal utvecklingsarbeten och 
utbildningsinsatser lyfts fram som exemplifierar det arbete som bedrivs inom vård- 
och omsorgsavdelningen. Nedan redogörs för det som har lyfts fram särskilt under 
granskningen. 

3.3.3.1 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling har varit ett fokusområde under ett flertal år. I personal- och 
kompetensförsörjningsplanen från 2015 så var en av de åtgärder som identifierades 
att erbjuda minst 5 kompetensutvecklingsdagar per år och anställd. Av intervjuer har 
framkommit att de anställda ges möjlighet till utbildning i stor utsträckning. Det har 
inte gjorts någon uppföljning avseende om de anställda har erbjudits minst 5 
kompetensutvecklingsdagar, men upplevelsen hos de intervjuade är att detta uppnås 
i stor utsträckning 
Utbildningsbehovet identifieras på individ-, grupp-, och verksamhetsnivå där riktade 
utbildningar kan ges till specifika grupper/individer utifrån önskemål och behov. Det 
sker också ett flertal övergripande utbildningssatsningar som identifieras dels utifrån 
de behov som identifierats i verksamheten, dels utifrån omvärldsbevakning och 
analys av avvikelser, sjukfrånvaro etc. 
Ett flertal större utbildningsinsatser har genomförts/är pågående inom vård- 
och omsorgsavdelningen. Nedan ges exempel på detta: 
Undersköterska på hemmaplan 
En utbildningssatsning för att möjliggöra studier på hemmaplan i kombination 
med arbete, för de som inte har möjlighet att studera i annan form. 
Stjärnmärkt 
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt demenscentrum. 
Detta då man identifierat ett behov av en ökad kunskap för att bemöta målgruppen 
på ett bra sätt. Detta baserades bland annat på avvikelser som kommit in avseende 
hot och våld, och man såg då ett behov av dels ökad kunskap genom Stjärnmärkt, 
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men även avseende lågaffektivt bemötande. Syftet med Stjärnmärkt är att de 
anställda ska få en grundläggande kunskap om demenssjukdomar samt verktyg för 
att arbeta personcentrerat. För att bli Stjärnmärkt ska 80 % av medarbetarna på en 
arbetsplats genomfört de fyra steg som ingår i utbildningsmodellen. I Tjörns kommun 
är idag biståndsenheten – äldre idag Stjärnmärkta. Arbetet fortgår i verksamheterna 
för att fler arbetsplatser ska bli Stjärnmärkta. 
Pedagogiska ledare 
En satsning har gjorts avseende utbildning av pedagogiska ledare, som är en YH- 
utbildning. De pedagogiska ledarna har bland annat i ansvar att säkerställa att de 
utbildningar som genomförs och den kompetens som verksamheten tillgodoser sig 
genom dem också hålls levande genom att bland annat handleda och vägleda 
personalen i det dagliga arbetet och att upprätthålla ett reflekterande arbetssätt 
tillsammans med personalen. En uppdragsbeskrivning har tagits fram för de 
pedagogiska ledarna, där det framgår att i rollen ingår att ha ett brukarperspektiv 
och stå för att den pedagogiska verksamheten följs och utvecklas.  

Övriga utbildningsinsatser 

Utöver vad som framgår ovan så finns det framtagna introduktionsrutiner. 
Introduktionen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen 
består av introduktionsutbildning via GR som består av moduler avseende 
hygienrutiner, bemötande, sekretess/tystnadsplikt, läkemedel, lagar och regler, 
omvårdnad, social dokumentation, förflyttningsteknik och synpunkter/klagomål.  
Detta för att säkerställa att alla anställda har en baskunskap. Detta kompletteras 
sedan med en praktisk del, som innebär att man under några dagar går bredvid en 
kollega för att lära sig rutiner, arbetssätt etc. i det praktiska arbetet. Längden på 
den praktiska delen varierar utifrån behov. Introduktionen innehåller inte några 
utbildningar inom ex. demens. Detta ansvarar ansvarig chef för att tillgodose till 
sina anställda. 
Av intervjuer har även framkommit att utbildningsinsatser gjorts inom ytterligare 
områden än vad som nämnts ovan. Exempelvis avseende psykisk ohälsa och 
missbruk, som är ett behov som identifierats av medarbetare inom såväl 
hemtjänst som särskilt boende samt genom omvärldsanalys. Där har en två 
dagars-utbildning genomförts för enskilda arbetsgrupper (inom särskilt boende) 
samt att det finns en webb-utbildning att gå. Utbildningar har också genomförts 
avseende lågaffektivt bemötande, palliativ vård m.m. 
Utbildning har också gjorts för digitala ombud, som en del av projekt Modig. Ett 
projekt via GR där Tjörn, tillsammans med sex andra GR-kommuner deltagit. 
Projektet syftar till att stärka kunskap och kompetens om och användande av digitala 
verktyg. För de digitala ombuden har uppdragsbeskrivningar tagits fram, för att 
tydliggöra deras roll och ansvar. 
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För att stärka ledarskapet så erbjuds samtliga chefer och gruppledare att gå 
UGL- utbildning (utveckling-grupp-ledarskap). 
Samtliga intervjuade uppger att det idag erbjuds utbildning och kompetensutveckling i 
stor utsträckning, där medarbetarna också har stora möjligheter att påverka vilka 
utbildningar de önskar gå. Av intervjuerna har dock framkommit att det på Valåsen 
finns ett fortsatt behov av en utökad baskunskap kring demens, som inkluderar även 
visstidsanställda. Detta för att säkerställa att personalen ska kunna ge ett tillräckligt 
stöd och bemötande till de boende. Hos de tillsvidareanställda bedöms det dock finnas 
en god baskunskap, samtidigt som det framhålls att det finns behov av 
specialkompetens inom demens. 
Av intervju med medarbetare inom hemtjänsten framhålls behov av utbildning inom 
psykisk ohälsa och missbruk, motsvarande den utbildning som genomförts för 
arbetsgrupper inom särskilt boende. Detta då det är en problematik som även 
hemtjänstens personal möter i sitt arbete. 

3.3.3.2 Övriga projekt/utvecklingsarbeten 

Heltidsresan 
Heltidsresan är ett projekt som syftar till att heltid ska bli norm inom välfärdens 
kvinnodominerade verksamheter. Projektet har pågått sedan 2016 och inom 
socialförvaltningen har antalet heltidsanställda under perioden 2019–2021 har 
antalet heltidsanställda ökat från 49 till 136. Under perioden har också antalet 
anställa med en sysselsättningsgrad på 75–99,99 % också ökat. Samtliga som 
önskat ökad sysselsättningsgrad uppges ha fått det. 
Effektiva team 
Ett fokusområde som lyfts fram under intervjuer, och som också framgår av 
verksamhetsplanen för 2021, som avdelningen behöver arbeta med fortsatt är 
grupputveckling och effektiva team. En riktlinje har tagits fram som beskriver vad 
som kännetecknar ett effektivt team samt vad som krävs för att uppnå målet om 
effektiva team.  
Bemanningspool 

Arbete pågår med att skapa en bemanningspool med heltidsanställd personal utan 
fast placering. Syftet är dels att minska behovet av vikarieanvändning, dels att de 
poolanställda ska vara ett kvalificerat stöd till verksamheterna, vilket ställer krav på 
kompetens inom området. Bemanningsmässigt byggs poolen utefter 
verksamheternas behov av vikarier. Utbildningskraven är i huvudsak undersköterska 
eller stödassisten (FH). 
Handbok för planering och bemanning inom vård och omsorg 
Det pågår ett arbete med att ta fram en bemanningshandbok för vård- och 
omsorgsavdelningen. Handboken är tänkt att vara till stöd för alla som arbetar med 
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schema och planering inom vård och omsorgsavdelningen och innehåller 
information om såväl strategisk planering som praktiskt genomförande. Bakgrunden 
till detta är bland annat att avdelningen, utöver heltid som norm, behöver 
säkerställa att personalresurser används på bästa sätt. I handboken tydliggörs 
avdelningens gemensamma bemanningsprocess, vilka roller som finns och vem 
som ska göra vad. 

3.3.4 Bedömning 
Granskningen har visat att kompetensförsörjning är en aktuell fråga såväl i nämnden, 
som i förvaltningens ledningsgrupper och i de olika verksamheterna. För vård- och 
omsorgsavdelningen är ett stort fokus kompetensutveckling, där det pågår ett 
kontinuerligt arbete för att identifiera behov av utbildning. Arbetet med att identifiera 
och kartlägga behovet av utbildningsinsatser sker på flera nivåer. Utbildningsinsatser 
görs dels övergripande, dels på grupp- och individnivå. Utbildningar erbjuds de 
anställda både för att kunna säkerställa att all personal har en grundläggande kunskap 
och för att möta specifika behov som identifierats. Grundläggande utbildning ges till all 
personal, såväl visstids- som tillsvidareanställda. Kompletterande utbildningar ges 
tillsvidareanställd personal utifrån individens och verksamhetens behov. För att 
säkerställa att personalen har rätt och tillräcklig kompetens för att kunna möta den 
målgrupp de arbetar med bör det dock övervägas om även visstidsanställda inom vissa 
verksamheter bör ges kompletterande utbildningar i samband med introduktion. 
Ytterligare ett stort fokus är att hitta strukturer och förutsättningar för 
bemanningsplanering och att erbjuda medarbetare som så önskar heltid alt. högre 
sysselsättningsgrad. Heltidsresan är ett projekt som bedrivits under ett flertal år och 
som gett goda resultat. Detta går bland annat att utläsa av de nyckeltal som 
presenteras i avsnitt 3.1.1. där det framgår att antalet heltidsanställda inom 
äldreomsorgen ökat från 49 st till 136 st under perioden 2019–2021.  
Inom ramen för granskningen har vi inte tagit del av någon uppdaterad 
personalbehovsprognos som visar hur behovet ser ut på sikt. Utifrån den statistik som 
presenteras i 3.1 så kan vi konstatera att antalet anställda inte har ökat i den 
omfattning som bedömdes i den personalbehovsprognos som presenterades i 
förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan. Vi kan dock inte dra några 
slutsatser kring om detta innebär att det idag finns ett underskott på personal eller om 
det antal medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen idag motsvarar det faktiska 
behov som finns. Det skulle kräva en mer omfattande analys av om behovet i 
verksamheten ökat i samma omfattning som prognostiserats, om arbetssätt/rutiner 
förändrats som påverkat behovet, om ambitioner och målsättningar är annorlunda m.m.  
För att säkerställa kompetensförsörjningen bedrivs också ett arbete med 
marknadsföring och samverkan med andra parter. Vi har dock inte tagit del av 
handlingsplan/-er eller motsvarande som tydliggör vilka aktiviteter som ska göras 
utifrån ställda målsättningar i personal- och kompetensförsörjningsplanen eller någon 
uppföljning av om/hur arbetet bedrivits utifrån den.  
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För att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete i samtliga delar (attrahera, 
rekrytera, behålla, utveckla och avveckla) bedömer vi att handlingsplaner bör 
upprättas, där målsättningar bryts ner till aktiviteter, samt att uppföljning av arbetet bör 
ske (ur ett helhetsperspektiv).  

3.4 Utveckling och utmaningar framåt 
I såväl socialförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan som av 
verksamhetsplaner framgår en rad utmaningar som förvaltningen och vård- och 
omsorgsavdelningen står inför vad gäller kompetensförsörjning samt vilka satsningar 
som behöver göras. Här lyfts bland annat att förvaltningen står inför växande 
pensionsavgångar (framförallt inom vård och omsorg) samtidigt som antalet äldre ökar 
– och därmed ett ökat behov av insatser som behöver tillgodoses. Det gör det viktigt att 
öka attraktiviteten för dessa yrken och strategiska insatser för att både locka ny 
personal och behålla befintlig är av största vikt.   
De utmaningar som lyfts fram av de intervjuade är i huvudsak samstämmiga med vad 
som anges i planerna enligt ovan. Dessa är: 

• Bristen på kvalificerade sökande i samband med rekryteringar har i intervjuerna 
lyfts fram som en utmaning som kräver ett arbete för att göra yrket attraktivt. 
Inom hemtjänsten anses personalbrist och schemaläggning vara områden som 
behöver utvecklas för att minska arbetsbelastning och bidra till att fler vill och 
orkar stanna kvar i yrket.  

• Karriärstege och att renodla yrkesrollerna är ytterligare en fråga som lyfts av 
samtliga intervjuade som en viktig fråga framåt. Såväl i syfte att skapa och visa 
på karriärmöjligheter som för att öka yrkesstoltheten genom att arbetsuppgifter 
matchas med kompetens och utbildningsnivå.  

• I den personal- och kompetensförsörjningsplan som ska upprättas under 2022 
uppges det finnas ett behov av att rikta särskilt fokus på akademiker för att 
bibehålla den kompetens de har i verksamheten och för att vara attraktiva och 
locka till sig ny kompetens. Likaså ett fokus för att förbättra stödet till chefer. 

3.4.1 Bedömning  
De utmaningar och utvecklingsområden som angetts under intervjuer är i huvudsak 
samstämmiga med de utmaningar och behov av satsningar som anges i upprättade 
planer. Detta bedömer vi indikerar att det finns en samsyn kring vilka frågor som 
behöver prioriteras. Det sker också en kontinuerlig omvärldsbevakning vilket gör att 
förvaltningen kan identifiera utmaningar och behov som förändrats över tid. Att en ny 
personal- och kompetensförsörjningsplan upprättas enligt plan bedömer vi dock är 
angeläget för att ge en helhetsbild av såväl nuläge som bedömt framtida läge, för att 
utifrån det få en samlad bild av de utmaningar förvaltningen står inför och hur den på 
bästa sätt kan möta dem.   
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning av kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. 
Vi bedömer dock att uppföljningen av det arbete som bedrivs kan ske på ett mer 
systematiskt sätt för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån kompetensförsörjnings-
planen. Detta då kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för att kunna 
bedriva en verksamhet med god kvalitet även på sikt. 
Granskningen har visat att det finns en tillräcklig styrning i form av styrdokument och 
planer som beskriver strategier och målsättningar för kompetensförsörjning. Här 
framgår också de utmaningar förvaltningen står inför samt åtgärder kopplade till dessa. 
Det finns också en organisation som i huvudsak säkerställer att behov av utbildning 
och utvecklingsbehov identifieras, samt att insatser görs för att möta dessa behov. 
Utbildningsplanen bör dock ses över för att säkerställa att all personal har rätt 
kompetens utifrån den målgrupp de arbetar med. 
För att stärka styrningen bedömer vi dock att det är angeläget att nämnden tillser att en 
ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt plan samt att 
det på ett mer strukturerat sätt tydliggörs hur arbetet ska bedrivas utifrån den. Därtill 
bör även former för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsplanen tas 
fram, för att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med de strategier och eventuella 
målsättningar som finns.  
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4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— Tillse att en ny/uppdaterad personal- och kompetensförsörjningsplan tas fram enligt 
plan för att säkerställa att den är aktuell utifrån dagens förutsättningar och ger en 
tydlig bild av det framtida personalbehovet 

— Överväga att se över om/hur de strategier och eventuella målsättningar i personal- 
och kompetensförsörjningsplanen kan integreras i de mål som nämnden beslutar 
om för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning i samband med ordinarie 
rapporteringstillfällen 

— Tillse att handlingsplaner tas fram utifrån, där eventuella målsättningar bryts ner till 
aktiviteter, för att säkerställa att det bedrivs ett strukturerat arbete inom samtliga 
målområden  

— Tillse att det sker en systematisk uppföljning av personal- och 
kompetensförsörjningsplanen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga delar beaktas 

— Tillse att det finns en utbildningsplan som säkerställer att även visstidsanställda har 
rätt och tillräcklig kunskap för att kunna möta den målgrupp de arbetar med.  
 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Liz Gard    
Certifierad kommunal revisor    

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