
Öckerö 2021-05-27 

KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 

Beslutsorgan Kommunfullmäktige 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 3 juni kl. 18.15, 
distansmöte 

Förmöten:  Öckeröalliansen, distansmöte 
Socialdemokraterna, distansmöte 

     Miljöpartiet, distansmöte 
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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Avsägelser från kommunala uppdrag och val

4. Svar på medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för
graffiti

5. Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående
påskbrasor

6. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående hantering av motioner

7. Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest

8. Ansökan om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och tillsyn
2021

9. Särskilt stöd till föreningar som drabbats av pandemin

10. Ansökan från Öckerö Fastighets AB om medgivande
rörande avyttring av vindkraftverk

11. Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö
AB

12.Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första
kvartalet 2021

13.Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och kusts
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2020

14.Svar på motion från S och MP om utbildning i
barnkonventionens innehåll

15.Svar på motion från V angående cykelparkering på Björkö

16.Svar på motion från S, MP gällande införande av källsortering
inom alla kommunala verksamheter i Öckerö kommun

17. Anmälan av motion från S om nollvision för mäns våld mot
kvinnor

18.Anmälan av medborgarförslag om båtramp
19.Anmälan av medborgarförslag om eldrivna färjor
20. Mötet avslutas



 

  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 
Ordförande  Kommunsekreterare 

 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
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KS § 127 Dnr KS 146/20 

Svar på medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti 
Ärende 
I ett medborgarförslag, daterat 2020-07-27, föreslås att en laglig vägg för graf-
fiti anläggs i kommunen. Enligt förslaget gör dessa väggar det möjligt att ut-
trycka konst med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta kräver lite 
större ytor för att uppnå effekt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 229 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-09-10, § 68 
Medborgarförslag 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) och Bo Norrhem (L) , för Öckeröalliansen, föreslår att medbor-
garförslaget tillstyrks, med följande motivering: ”Förslaget om att anlägga en Le-
gal Wall i Öckerö kommun är spännande och väl värt att pröva. Vi föreslår att den 
byggs i anslutning till fritidsgården på Öckerö. Materialkostnaden för upprät-
tande av väggen, upp till 10 000 kr, finansieras genom kommunstyrelsens konto 
för oförutsedda utgifter. 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L)” 

Boel Lanne (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Öckeröalliansens yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Öckeröalliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Öckeröalliansens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget bifalls. 
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Öckerö 2021-03-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén och Annie Bedö 
Ärende: Medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti 
Diarienummer: KS 0146/20   

 

Svar på medborgarförslag om anläggande av 
laglig vägg för graffiti 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I ett medborgarförslag, daterat 2020-07-27, föreslås att en laglig vägg för graffiti 
anläggs i kommunen. Enligt förslaget gör dessa väggar det möjligt att uttrycka konst 
med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta kräver lite större ytor för att 
uppnå effekt.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts i samråd mellan dåvarande chef för verksamhetsområde fritid 
och kultur, enhetschef Ungdom och ansvarig för kommunens anläggningar.  
 
Deltagande tjänstepersoner i beredningen tycker att förslaget är bra, men förordar 
inte ett genomförande på grund av att man inte ser någon befintlig plats som är 
lämplig samt att det innebär en kostnad, som ej ryms inom budget. Erfarenheter 
från andra kommuner är att det ofta innebär att det blir även klotter utanför den 
dedikerade ytan.  
 
Ekonomi 
Uppskattad materialkostnad för upprättande av vägg för graffiti ca 10 tkr.  
 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Barnrättsperspektivet har tagits i beaktande vid beredning och bedömning.  
 
 



 
 

 

Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Bedömningen är att inte anlägga laglig vägg för graffiti. Bedömningen görs utifrån 
kostnad, att det saknas lämplig plats samt risken för klotter även utanför den 
dedikerade ytan.  
 
Alvin, som skickat in medborgarförslaget, hänvisas till fritidsgården för att hitta 
annan lösning för att kunna utöva konst.  
 
 
Expediering av beslut 
Enhetschef Ungdom 
Enhetschef Trafik och fritid 
 
Bilagor 
Medborgarförslag 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift:  
 
 
 
Namnförtydligande: Rickard Vidlund  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 2021-03-29 



Hej, 
 
Mitt medborgarförslag rör ett önskat byggande av en så kallad ”Legal Wall” för utemålningar och 
Graffiti. 
 
Legal Walls finns endast på 5 ställen i Västra - Västra Götaland varav de närmsta är ”Draken" vid Röda 
sten i Göteborg (där klubbmedlemsskap är ett krav för användande), ”Mölndalsväggen" i Mölndal 
samt Landvetter Wall i Landvetter vid Landvettersjön. 
 
Dessa väggar gör det möjligt att uttrycka konst med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta 
kräver lite större ytor för att uppnå effekt. 
Målningen på Hönö idrottshall är förvisso ett väldigt stort exempel men ändå något som utfört på 
rätt sätt ger en annan dimension på utekonst. 
 
Vidare tycks det den senare tiden skett en ökning av ”klotter” i kommunen, man ser det särskilt på 
våra broar, badställen och vägskyltar detta är ingen bra utveckling och en Legal Wall borde kunna ge 
en positiv effekt på detta. 
 
Ställen där en Legal Wall skulle kunna anläggas kunde vara mellan Ishallen och Göstahallen på 
Öckerö, vid ungdomsgården på Öckerö, Hönö arena vid Sudda. 
 
Vissa Legal Walls är redan befintliga betongväggar som Draken vid Röda sten och andra är byggda 
med tex marinplyfa eller liknande som i Landvetter. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Alvin Post 



  

    
  

  
 

    

              
 

                    
                

  

   



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående hantering av motioner.

Bakgrund
För politiska partier i opposition finns det några demokratiska verktyg att arbeta med. Ett av
dem är att skriva motioner. Men de senaste åren är vår upplevelse att våra motioner tenderar
att slentrianmässigt anses vara besvarade, trots att motionens andemening har genomförts
efter att motionen lämnats. Vid det senaste kommunfullmäktiges sammanträde motiverade
Jan Utbult att en motion ansågs besvarad eftersom genomförandet inte hade genomförts
exakt som motionären föreslog. Här vill vi peka på politikens ansvar att avhålla sig från
detaljer i genomförandet och istället fokusera på vad som föreslås i motionen. Hur motionen
genomförs är regelmässigt inte ett politiskt ansvar.

I flera fall har motionärer fått vänta på ett svar i mer än ett år och i några fall ända upp till
fyra till fem år. En motion som bifölls 2013 har ännu inte genomförts, vilket också faller
inom ramen för lång väntan på en reaktion från Öckeröalliansen.

Detta har lett till att vi funnit anledning att titta närmare på detta och vi kan konstatera att
mellan 2018 och 2020 har c:a 35 % av alla motioner och medborgarförslag ansetts vara
besvarade av Öckeröalliansen.

I dokumentet ”Anvisning för hantering av motioner i Öckerö kommun” kan man läsa:

- I kommunfullmäktige bifalls eller avslås motionen, eller anses besvarad. Det tredje
alternativet (besvarad) bör endast användas i undantagsfall. En motion kan till exempel
anses besvarad om ett arbete eller utredning redan pågår inom kommunens
verksamheter eller om nämnden tar med sig förslag i framtida planering. Anses motionen
besvarad skall det framgå i beslutsmeningen, det är inte godtagbart att hänvisa till
exempelvis en tjänsteskrivelse.

- I kommunallagen 5 kap. 33 paragrafen framgår att en motion bör beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.
Motionären bör dock få svar på sitt förslag medan frågan är aktuell, vilket betyder att
motionen bör utredas så att kommunfullmäktige kan besvara motionen inom 6 - 8
månader.

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsen ordförande Jan Utbult:

- Anser du att kommunen följer kommunens anvisning för hantering av motioner och
medborgarförslag?

- Vid vilken nivå anser du att gränsen går för undantagsfall och istället övergår till att vara
slentrianmässigt?

- Anser du att motionärerna fått svar i enlighet med kommunallagen, i den mening att
kommunfullmäktige getts möjlighet att besvara motionärer inom 6 - 8 månader?

Maria Brauer  2021-05-20

Oppositionsråd, socialdemokraterna



 
 

 
               Öckerö 2021-05-26 

 

 

 

 

SVAR PÅ INTERPELLATION ANGÅENDE 
HANTERING AV MOTIONER 
 

Interpellationen från Maria Brauer sätter fingret på flera viktiga frågor utifrån ett 

demokratiperspektiv.  

Inga motioner besvaras slentrianmässigt utan varje motion behandlas och bedöms först 

professionellt i förvaltningarna och sedan politiskt i nämnderna och kommunstyrelsen. 

Det är alltid är motionens att-sats som kommunfullmäktige har att besluta om, därför är det 

av största vikt hur denna formuleras. Ibland är motionen välskriven och berör ett viktigt 

ämne där det som utgångspunkt finns en samsyn över partigränserna. Dock kan att-satsen 

vara otydligt skriven och då inte möjlig att bifalla även om majoriteten delar motionärens 

intentioner. 

Kommunen följer anvisningarna för hantering av motioner och medborgarförslag. Svaret på 

motionen på senaste kommunfullmäktige, som hänvisas till, ligger väl i linje med 

anvisningarna när en motion kan anses besvarad. Det är inte vare sig möjligt eller lämpligt 

att ytterligare definiera en specifik gräns för undantagsfall utan en bedömning måste göras 

från fall till fall. 

Jag håller med om att kommunen under ett antal år haft allt för lång handläggningstid för 

motioner och medborgarförslag. Genom ett strukturerat arbete har detta åtgärdats på senare 

tid men kan självklart bli ännu bättre. 

Jan Utbult (KD) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet ge-
nom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat för-
lagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen. Öckerö kommuns förlagslån till Föreningen uppgick till 2 
miljoner kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslå-
nen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna 
har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommunin-
vest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlig-
het med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna 
till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen har därför återbetalas 
till medlemmarna under år 2020. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital er-
bjöds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart an-
vända sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats 
direkt. Då Öckerö kommun redan uppnått högsta dåvarande kapitalinsatsen 
900 kronor per invånare behövdes ingen höjning direkt. 
 
Ärendet har beretts på Kommuninvests medlemsråd där kommunstyrelsens 
ordförande samt ekonomichef deltagit samt föreningsstämma där kommun-
styrelsens ordförande deltagit. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Information om kapitalisering från Kommuninvest. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att Öckerö kommun till Kommuninvest ekonomisk 
förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 292 300 
kronor 2021. 
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2. Att kommunstyrelsen årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av 
kapitalinsats i Föreningen under de kommande tre åren 2022, 2023 och 
2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invå-
nare. 

3. Att till protokollet notera att Öckerö kommuns förlagslån till Kommu-
ninvest om 2 000 000 kronor är återbetalat till kommunen. 

4. Beslutet justeras omedelbart.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan 

Kommunstyrelsen 2021-04-27 
    
  
KS § 82, forts. Dnr KS 56/21 



 

 

Öckerö 2021-04-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson, Genja Thesslund  
Ärende: Inbetalning av kapitalinsats Kommuninve   
Diarienummer: KS 56/21  

 
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest  
 
Förslag till beslut 
 

1. Fullmäktige beslutar att Öckerö kommun till Kommuninvest ekonomisk 
förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 1 292 300 kronor 
2021. 

 
2. Att kommunstyrelsen årligen ska besluta om ytterligare inbetalningar av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande tre åren 2022, 2023 och 2024, 
upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 

3. Att till protokollet notera att Öckerö kommuns förlagslån till kommuninvest 
om 2 000 000 kronor är återbetalat till kommunen. 
 

4. Att förklara ovan punkter omedelbart justerade. 
 
Ärende 
Öckerö kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för 
kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt 
att delta med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 





medlem hos Kommuninvest. 2021 ska kommunen betala in 100 kronor per invånare 
vilket totalt uppgår till 1 292 300 kronor. Detta kommer att ske årligen till år 2024 
vilket innebär en årlig utbetalning på ungefär samma belopp. Utbetalningen ska 
också sättas i sammanhang med att kommunen fick tillbaka 2 000 000 kronor när 
förlagslånen upplöstes. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet och andra 
diskrimineringsgrunder. 
 
Barnrättsperspektiv 
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige har behörighet att godkänna detta ärende. 
 
Bedömning 
 
Expediering av beslut 
Redovisningsekonom 
 
Bilagor 
Information om kapitalisering från kommuninvest. 
 
 
Underskrift 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 
 

 
 

 
 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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Svenska kommuner och regioner i samverkan 

5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
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KS § 114 Dnr KS 70/21  
   
Ansökan om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och tillsyn 2021 
 
Ärende 
Restaurangnäringen som en del i besöksnäringen har tagit ett stort ansvar un-
der pandemin och levt under starka restriktioner i antal gäster, tider för serve-
ring av alkoholhaltiga drycker m.m. 

Det finns idag en betydande risk för att verksamheterna inte klarar behovet av 
likviditet vilket kan leda till avveckling. Avgifterna för serveringstillstånd av 
alkohol samt tillsynsavgifterna uppfattas under rådande restriktioner som oba-
lanserade mot bakgrund av att tiderna för servering är kraftigt reducerade. 
Detta tillsammans med restriktionerna för antal gäster i lokalerna innebär att 
det uppstår utmaningar för verksamheterna att kompensera i intäkter för sina 
kostnader.  

En avgiftsbefrielse för serveringstillstånd av alkohol och tillsyn ger verksam-
heterna ett konkret stöd i att hantera pandemin ekonomiskt och därigenom 
bibehålla arbetstillfällena som inom branschen är relativt stor, därtill värdet av 
sysselsättning inom mindre kvalificerad arbetskraft.  

Mot bakgrund av att Göteborgs stad beslutat om avgiftsbefrielse för verksam-
heter i Göteborg och det faktum att Göteborgs stad miljöförvaltning har upp-
draget från Öckerö kommun att hantera tillstånd och tillsyn har en avtalsjuste-
ring genomförts i Öckerö kommuns avtal. Detta har justerats från att avse att 
Öckerö kommun skall följa Göteborgs stads prissättning till att efter justering-
en ge Öckerö kommun valfrihet att bestämma prissättningen själva. 

Avgiftsbefrielsen förslås gälla under verksamhetsåret 2021.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och 
tillsyn under 2021.  
2. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m. 1 januari 2021. 
3. Den beräknade kostnaden på 155 000 kronor föreslås finansieras från den 
strategiska reserven och är ej ramhöjande. 
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Öckerö 2021 05 03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  
Ärende: Ansökan om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och tillsyn 
Diarienummer: KS 0070/21 

 

Ansökan om avgiftsbefrielse för 
serveringstillstånd och tillsyn 2021. 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för serveringstillstånd och 
tillsyn under 2021.  
2. Beslutet gäller retroaktivt fr.o.m. 1 januari 2021. 
3. Den beräknade kostnaden på 155 000 kronor föreslås finansieras från den 
strategiska reserven och är ej ramhöjande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Restaurangnäringen som en del i besöksnäringen har tagit ett stort ansvar under 
pandemin och levt under starka restriktioner i antal gäster, tider för servering av 
alkoholhaltiga drycker m.m. 

Det finns idag en betydande risk för att verksamheterna inte klarar behovet av 
likviditet vilket kan leda till avveckling. Avgifterna för serveringstillstånd av alkohol 
samt tillsynsavgifterna uppfattas under rådande restriktioner som obalanserade mot 
bakgrund av att tiderna för servering är kraftigt reducerade. Detta tillsammans med 
restriktionerna för antal gäster i lokalerna innebär att det uppstår utmaningar för 
verksamheterna att kompensera i intäkter för sina kostnader.  

En avgiftsbefrielse för serveringstillstånd av alkohol och tillsyn ger verksamheterna 
ett konkret stöd i att hantera pandemin ekonomiskt och därigenom bibehålla 
arbetstillfällena som inom branschen är relativt stor, därtill värdet av sysselsättning 
inom mindre kvalificerad arbetskraft.  

Mot bakgrund av att Göteborgs stad beslutat om avgiftsbefrielse för verksamheter i 
Göteborg och det faktum att Göteborgs stad miljöförvaltning har uppdraget från 
Öckerö kommun att hantera tillstånd och tillsyn har en avtalsjustering genomförts i 
Öckerö kommuns avtal. Detta har justerats från att avse att Öckerö kommun skall 
följa Göteborgs stads prissättning till att efter justeringen ge Öckerö kommun 
valfrihet att bestämma prissättningen själva. 



 
 

 

Avgiftsbefrielsen förslås gälla under verksamhetsåret 2021.  
 
 
Ekonomi 
Den kalkylerade kostnaden beräknas uppgå till 34 500 kronor i ansökningsavgifter 
och 120 700 kronor i tillsynsavgifter för 2021. Beloppen är baserade på 2020 års 
avgifter för Öckerö kommun. 
Kostnaden föreslås tas ur den strategiska reserven för 2021 och är ej ramhöjande. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
  
Barnrättsperspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner att stödja 
förslaget mot bakgrund av pandemins effekter genom regleringar som drabbat 
denna typ av verksamhet och som därigenom konkret begränsat 
intjäningsförmågan. 
 
Expediering av beslut 
Ronald Johansson besök- och näringslivsenheten (ronald.johansson@ockero.se)  
 
Bilagor 
- 
 
Underskrift 
 
 
Richard Vidlund 
Kommundirektör 
 
Datum  
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KS § 113 Dnr KS 72/21  
   
Särskilt stöd till föreningar som drabbats av pandemin 
 
Ärende 
På grund av den pågående pandemin kan många föreningar inte genomföra 
planerade aktiviteter och arrangemang, samtidigt som föreningarna 
har löpande kostnader för lokaler och anläggningar. Det får stora konsekvenser 
för föreningarnas ekonomi. Det kommunala stödet är begränsat och utgör ett 
komplement till de olika statliga medel som föreningar har kunnat söka under 
året. Kommunen föreslår därför att tilldela ett extra sökbart stöd till förening-
arna i Öckerö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
 
 
Jäv 
Boel Lanne (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Sandra Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra sökbart föreningsstöd till 
ett totalbelopp av maximalt 150 000 kronor för de bidragsberättigade före-
ningarna med egna lokaler och anläggningar, vilken finansieras genom den 
strategiska reserven. 
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Öckerö 2021-05-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ewa Linderholm Widell 
Ärende: Särskilt stöd till föreningar som drabbats av pandemin 
Diarienummer: KS 72/21   

 

Särskilt stöd till föreningar som drabbats av 
pandemin 
Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett extra sökbart föreningsstöd till ett 
totalbelopp av maximalt 150 000 kronor för de bidragsberättigade föreningarna 
med egna lokaler och anläggningar, vilken finansieras genom den strategiska 
reserven. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
På grund av den pågående pandemin kan många föreningar inte genomföra 
planerade aktiviteter och arrangemang, samtidigt som föreningarna 
har löpande kostnader för lokaler och anläggningar. Det får stora konsekvenser för 
föreningarnas ekonomi. Det kommunala stödet är begränsat och utgör ett 
komplement till de olika statliga medel som föreningar har kunnat söka under året. 
Kommunen föreslår därför att tilldela ett extra sökbart stöd till föreningarna i 
Öckerö kommun. 
 
Beredning 
Ett tillfälligt extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar och som 
drabbats av intäktsbortfall och/eller ökade kostnader på grund av pandemin. Det 
under perioden 1 mars 2020 - 1mars 2021. En beloppsgräns på maximalt 20 000 
kronor kan beviljas per förening. Den totala kostnaden för stödet får uppgå till 
maximalt 150 000 kronor. 
 
Ekonomi 
Kostnaden bedöms inte inrymmas i samhällsbyggnadsverksamhetens tilldelade 
budgetram för 2021 utan föreslås finansieras genom den strategiska reserven. 
Kostnaderna uppskattas till maximalt 150 000 kronor. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Att främja vår bredd av föreningsverksamhet inom kommunen genom att fokusera 
på de som inte kan nyttja de befintliga bidragen, utan har fortlöpande kostnader 



 
 

 

bundna i fasta kostnader oavsett möjligheten att utöva sin verksamhet. Bidra till att 
medlemsavgifter inte behöver höjas pga. de fasta kostnaderna 
 
Barnrättsperspektiv 
Behålla och utveckla all typ av föreningsaktiviteter inom kommunen, bidra till att 
medlemsavgifter inte behöver höjas pga. de fasta kostnaderna 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Förslaget bedöms gå i linje med tidigare beslut och med tanke på de negativa 
effekter som pandemin orsakat för föreningarna. 
 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsverksamheten 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 
 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
 
Datum  
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KS § 93 Dnr KS 42/21    
     
Ansökan från Öckerö Fastighets AB om medgivande rörande avytt-
ring av vindkraftverk 

  

 
 
Ärende 
År 2012 anskaffade Öckerö Fastighets AB, till ett värde av 35,1 mnkr, ett vind-
kraftverk i Mariestads kommun. Fallande energipriser och avskaffandet av un-
dantag från energibeskattning har gjort att bolaget gör årliga förluster. Under 
2020 var förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Det bokförda restvärdet om 
18,1 mnkr kunde inte försvaras i bokslutet 2020 varför en nedskrivning gjordes 
med 10 mnkr. Efter en strategisk översyn av bolaget 2019 drog styrelsen slut-
satsen att vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att en 
avyttring bör genomföras. Denna avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 
mnkr. Ärendet anses vara av principiell karaktär varför Öckerö Fastighets AB 
söker Kommunfullmäktiges medgivande för avyttringen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26 
Medgivande att avyttra vindkraftverk, ÖFAB 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Öckerö Fastigheter AB får medgivande att avyttra bolagets vindkraftverk i 
Fålestad i Mariestads kommun. 
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Öckerö 2021-03-26 

 
Ansökan från ÖFAB om 
medgivande rörande avyttring 
av vindkraftverk 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

                                                                                                                                                               

Handläggare: Johannes Wallgren 

Ärende: 
Ansökan från ÖFAB om medgivande rörande avyttring av 
vindkraftverk 

Diarienummer: KS 0042/21 

 

 
Ansökan från Öckerö Fastighets AB om 
medgivande rörande avyttring av vindkraftverk 
 
Förslag till beslut 
Öckerö Fastigheter AB får medgivande att avyttra bolagets vindkraftverk i Fålestad i 
Mariestads kommun. 
 
Sammanfattning 
År 2012 anskaffade Öckerö Fastighets AB, till ett värde av 35,1 mnkr, ett 
vindkraftverk i Mariestads kommun. Fallande energipriser och avskaffandet av 
undantag från energibeskattning har gjort att bolaget gör årliga förluster. Under 
2020 var förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Det bokförda restvärdet om 18,1 
mnkr kunde inte försvaras i bokslutet 2020 varför en nedskrivning gjordes med 10 
mnkr. Efter en strategisk översyn av bolaget 2019 drog styrelsen slutsatsen att 
vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att en avyttring bör 
genomföras. Denna avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 mnkr. Ärendet anses 
vara av principiell karaktär varför Öckerö Fastighets AB söker Kommunfullmäktiges 
medgivande för avyttringen. 
 
Beredning 
År 2012 togs bolagets vindkraftverk i bruk. Detta ligger i Fåleberg i Mariestads 
kommun. Vindkraftverket ligger i en park bestående av totalt tre lika verk. Bokfört 



 
 

 

anskaffningsvärde för vindkraftverket är 35,1 mnkr. Som en följd av dels lägre 
energipriser och att undantaget från energibeskattning på producerad el som 
används i egen verksamhet; visar vindkraftverket årligen på förluster. Under 2020 
var förlusten ca 2,1 mnkr och 2019 1,3 mnkr. Som en följd av de låga energipriserna 
bedömdes inte det bokförda restvärdet om l8,l mnkr kunna försvaras i bokslutet för 
2020 varför en nedskrivning om lo mnkr är genomförd. 
 
Under 2019 genomförde bolaget en större strategisk översyn där en av slutsatserna 
från styrelsen, var att vindkraftverket inte låg i koncernens kärnverksamhet och att 
en avyttring bör genomföras. En sådan avyttring bedöms kunna ske till mellan 6-8 
mnkr och är därmed inom ramen för det nedskrivna värdet på verket.  
 
Vindkraftverket har varit en strategisk investering och har dels fungerat som en 
miljösatsningar för koncernen och dels fungerat som "hedge" för potentiella 
energiprisökningar. Sedan 2013 har vindkraftverket producerat motsvarande 
ungefär 70 % av koncernens energibehov. 
 
Ekonomi 
Fortsatt låga energipriser och en tendens till ökade förluster förstärker argumentet 
för avyttring. Bedömningen att en avyttring kan ske till mellan 6-8 mnkr är inom 
ramen för det nedskrivna verket. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen bedömd påverkan 
 
Barnperspektiv 
Miljövänlig anskaffning av el kan kompenseras med motsvarande köp av 
miljövänligt producerad el genom avtal. Detta gör att ärendet kan ha en neutral 
påverkan på miljön och barnens framtid. 
 
Beslutsbehörighet 
Beslut om medgivande fattas i kommunfullmäktige 
 
Bedömning 
Kommunfullmäktige bör medge avyttringen 
 
Expediering av beslut 
Öckerö Fastighets AB 
 
Bilagor 
Medgivande att avyttra vindkraftverk - Öfab 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Johannes Wallgren                                            Rickard Vidlund        



 
 

 

Samhällsbyggnadschef                                      Kommundirektör 
 
2021-03-26    
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KS § 128 Dnr KS 55/21  
   
Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Ärende 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB.  
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Gene-
rellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuva-
rande specifika ägardirektiv för Renova. Förslag till ägardirektiv har som ut-
gångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Gö-
teborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka anpassats 
till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommun-
fullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda verksam-
heterna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20 
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryyab AB och Grefab 
Ägardirektiv för Renova-koncernen 
Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt för Renova AB/Renova Miljö AB 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets 
bilaga 3 fastställs. 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2021-04-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Johannes Wallgren 

Ärende: Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö 
AB 

Diarienummer: KS  0055/21 

 

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och 
Renova Miljö AB 
 

Förslag till beslut 
Förslag till ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB enligt ärendets bilaga 3 
fastställs. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i frågan.  
 
Sammanfattning 
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB.  
Förslag till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt 
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika 
ägardirektiv för Renova. Förslag till ägardirektiv har som utgångspunkt 
motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i Göteborg beslutat om 
för de av Göteborgs Stad helägda bolagen vilka anpassats till unika förhållanden, t 
ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna ägardirektivet och strukturen 
i detta avser bland annat att underlätta för och aktualisera förutsättningarna för 
delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess uppsikt och 
ägarstyrning av de gemensamt ägda verksamheterna. 
 
Ärendet  
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt 
ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt 
ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till ägardirektiv har som 
utgångspunkt motsvarande struktur och innehåll som kommunfullmäktige i 
Göteborg beslutat om för de av Göteborgs Stad helägda bolagen med anpassningar 
till unika förhållanden, t ex ägarstruktur, i de regionala bolagen. Det föreslagna 
ägardirektivet och strukturen i detta avser bland annat att underlätta för och 
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktigen i dess uppsikt och ägarstyrning av de gemensamt ägda 
verksamheterna. 
 



 
 

 

Beredning  
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2019-09-12 om en ny och enhetlig 
struktur för ägardirektiv till Göteborgs helägda bolag. En liknande enhetlighet har 
dessförinnan skapats avseende reglementen för nämnder i Göteborgs Stad. 
Strukturen omfattar grundläggande, vägledande och generella principer och krav på 
utförande av uppdrag i kommunalt ägda bolag och nämnder. Strukturen inkluderar 
också de specifika verksamhetsuppdragen till respektive bolag och nämnd.  
 
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från 
Göteborg en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten 
avseende de regionala bolagen.  
 
Vid ägarråd 2020-05-14 informerade representanter från Göteborg om arbetet som 
bedrivs i Göteborg med att strukturera genomförandet av uppsiktsplikten samt att 
ytterligare stärka struktur för kommunfullmäktiges ägarstyrning av de helägda 
bolagen. De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av 
generella riktlinjer från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen 
vid olika tidpunkter. Parallellt har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven 
på uppsikt förstärkts i kommunallagen.  
 
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen 
med målet att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl 
för respektive bolag som för ägandet.  
 
Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram 
förslag till reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas 
för helägda bolag i Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika 
förutsättningar.  
 
I beredningen av ärendet har samverkan skett löpande med stadsledningskontoret i 
Göteborg. Avstämning har dessutom skett med huvudmännens ansvariga 
tjänstemän i teknisk/ekonomisk delegation (Gryaab) och kommunala 
chefsnätverket (Renova). I beredningen har samverkan även skett löpande med 
respektive bolag.  
 
Vid delrapportering 2020-10-29 till ägarråden informerades om arbetet och vilka 
områden som bolagen själva lyft för diskussion och eventuell omprövning i de 
specifika ägardirektiven för respektive bolag. 
  
Kapitel 1 och 3 i föreslaget nytt ägardirektiv ”Ägardirektiv för Renova AB/Renova 
Miljö AB” är avsedda att ersätta nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, 
Gryaab och Grefab” antagna 2010.  

Det nu gällande generella ägardirektivet utgör bilaga 1 till detta beslutsunderlag. 
Förslag till generella och gemensamma texter, kapitel 1 och 3, framgår av förslag till 
nytt ägardirektiv, bilaga 3.  
Förslag till kapitel 1 och 3, generella och gemensamma texter för de regionala 
bolagen, är en uppdatering av nu gällande styrdokument och reglerar exempelvis 



 
 

 

delägarnas övergripande syfte med bolagsverksamheten. Förslaget innebär också en 
uppdatering med hänsyn till utvecklad lagstiftning genom kommunallagen och 
kommunstyrelsernas förstärkta uppsiktsplikt. Bland annat kan nämnas:  
 
Av inledande text framgår att de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, 
Gryaab och Grefab på samma sätt som tidigare ska förhålla sig till av Göteborgs Stad 
beslutade styrande dokument där dessa berör bolagets/bolagens verksamhet.  
 
Av 1 kap. 9 § framgår att de regionala bolagen konsolideras av Göteborgs Stadshus 
AB och omfattas av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning där bland annat roll- 
och ansvarsfördelning tydliggörs.  
 
Av 3 kap. 3 § framgår att handlingar från bolagets styrelsemöten ska översändas till 
samtliga delägare parallellt med att de publiceras på Göteborgs Stads hemsida. 
Ökade krav på att rapportera väsentlig information framgår även av flera paragrafer. 
 
Av 3 kap. 4 §framgår det generella kravet på bolagen vad gäller rapportering av 
väsentliginformation. 
 
Av 3 kap. 9 § framgår att som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som 
grund för kommunstyrelsernas beslut rörande uppsiktsplikten, ska bolagsstyrelsen 
och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa 
och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret 
bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i 
bolagsordningen. Yttrandet kan utgöra ett av flera underlag för ägarkommunernas 
kommunstyrelser i beslut rörande prövning av om verksamhet har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
  
Endast en paragraf, (3 kap 12 § i texten som riktas till Göteborgs Stads helägda 
bolag) rörande tvister mellan helägda bolag i Göteborgs Stad har strukits i sin helhet 
vid anpassning till förslag till texter för de regionala bolagen. Skulle tvist uppstå 
mellan ett av de regionala bolagen och annan verksamhet som någon av delägarna 
driver får tvistelösning ske på sedvanligt sätt och beroende på tvistens art.  
 
Kommentarer förslag till specifikt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB – 
Kapitel 2  
 
Förslaget till nytt ägardirektiv ”Ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB” har 
uppdaterats så att ändamålslydelsen överensstämmer med vad som framgår av 
bolagsordningar för Renova AB och Renova Miljö AB (2 kap 1 §).  
 



 
 

 

I avstämningar med Renova i Göteborgs stadshus ABs beredningen av ärendet har 
bolaget lyft områden där man önskat en dialog med ägarna innan ägardirektivet 
beslutas på nytt. De aktuella områdena redovisades för ägarrådet vid möte 2020-10-
29 och hänsköts till huvudmännens kommunala chefsnätverk, KCR, för fortsatt 
beredning.  
 
Vid KCR:s möte 2020-11-26, där även Renova deltog, enades mötet om att föreslå 
följande justeringar i ägardirektivet till Renova.  
 

• Samarbeten med externa aktörer. Nuvarande lydelse innebär att 
samarbeten är begränsade till att endast omfatta parter inom avfallsområdet. 
Utvecklingen har gått mot att, för att kunna delta i upphandlingar, det ibland 
krävs att Renova Miljö AB etablerar samarbeten med parter utanför 
avfallsområdet exempelvis gällande enklare tjänster inom facility 
managment. I dialogen enas KCR och Renova om att det är rimligt att justera 
ägardirektivet så att dessa samarbeten möjliggörs i syfte att möjliggöra 
deltagande i upphandlingar. Alla samarbeten ska som tidigare motiveras av 
ett allmänintresse för ägarkommunerna. (2 kap 7 §) 

• Behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. Ägardirektivet 
anger att bolaget ska tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av 
biologiskt avfall. I dagsläget har sådan kapacitet inte byggts upp och tidigare 
förslag till investering för ändamålet har efter samråd i ägarrådet ej fullföljts. 
I dialogen enas KCR och Renova om att justera lydelsen till att bolaget, i 
dialog med huvudmännen, löpande ska utvärdera möjligheten att 
tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall. (2 kap 4 
§) 

 
Därutöver har nuvarande ägardirektivs texter rörande Ekonomi och Frågor av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i tillämpliga delar 
kompletterats med ”standardtexter” från ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB:s 
helägda bolag vilka har anpassats till Renovas förhållanden och förutsättningar.  
 
Bolagens verksamhet styrs utöver kommunallagen av annan lagstiftning, bland 
annat aktiebolagslagen, och de regionala bolagen omfattas av ”Göteborgs Stads 
riktlinjer för ägarstyrning”. Ägardirektivet för Renova har kompletterats med 
”standardtext” avseende Bolaget som en del av Göteborgs Stad. Detta då 
bolaget konsolideras, följs upp etc. inom Göteborgs Stads styrsystem. Syftet är att 
förbättra styrningen av samtliga bolag så att den genomförs på ett ändamålsenligt 
och strukturerat sätt på alla nivåer inom bolagskoncernen. 
  
Revideringar och kompletteringar i kapitel 2, specifikt ägardirektiv för 
Renovabolagen, framgår av bilaga 4, tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv 
Renova AB/Renova Miljö AB. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga särskilda aspekter har funnits utifrån detta perspektiv. 
 
 



 
 

 

Bedömning 
I arbetet med den aktuella revideringen har generella principer och krav 
aktualiserats med hänsyn till kommunallagens förstärkta uppsiktsregler över 
kommun- och landstingsägda bolag. 
  
Under november 2020 utgav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dokumentet 
Principer för styrning, kommun- och regionägda bolag, med principer som kan 
användas som verktyg för arbetet med ägarstyrning. De föreslagna ägardirektiven 
bedöms möjliggöra och stödja utveckling av ägarstyrning och dialog i enlighet med 
SKR:s principdokument. Därav föreslår förvaltningen att förslaget om revidering av 
ägardirektivet för Renova och Renova Miljö AB överlämnas till kommunstyrelsen 
för fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige. 
 
Expediering av beslut 
Det justerade kommunfullmäktigeprotokoll ska skickas till respektive bolags 
postadress eller underskriven färg-pdf till förvaltningsbrevlådor (info@renova.se).  
 
Expediering ska även ske till: 

- Kommundirektör Rickard Vidlund 
- Kommunjurist Sofia Fridén 
- Diariet kommunstyrelsens diarium, Öckerö kommun 
- Göteborgs Stadshus AB, ange dnr 0023/21, Handläggare: Mats Boogh 

(mats.boogh@gshab.goteborg.se)  
 
Bilagor 

1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryyab AB och Grefab 
2. Ägardirektiv för Renova-koncernen 
3. Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 
4. Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt för Renova AB/Renova Miljö 
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(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16) 

Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab

Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv. 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer 
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna 
utfärdade ägardirektiv. 

Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och 
bolagsledning. 

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, 
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för 
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med 
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall 
bedrivas i ägarnas ställe. 

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för 
ägarna att följa verksamheten. 

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande 
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen). 

I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.

Kommunfullmäktige 

Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18 
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att, 
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor. 

Kommunstyrelsen 

Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att 
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse 



även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. 
uppsiktsplikten.

Lekmannarevisorer 

Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. 
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL). 

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen 

Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag. 

Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall 
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige). 

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas: 

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar

· Ändring av aktiekapitalet

· Fusion av företag

· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde

· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt

· Bildande av stiftelse

· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi

· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar

· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.

· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna

· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt



Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida 
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den 
underställas ägarna för sådant ställningstagande. 

Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende. 

Bolagets skyldigheter gentemot ägarna 

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och 
om planerade åtgärder av större vikt.

A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar

B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.

Verkställande direktörs lön och övriga förmåner 

Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande 
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.

Bolagens styrelser 

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom 
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap 
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 
styrelsen ska närvara. 

Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska 
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras. 

Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta 
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar 
kvalitetssäkrande. 

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. 



Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska 
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att: 

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,

· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,

· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden: 

-miljö

-finans

-personal

-arbetsmiljö

-jämställdhet och mångfald

-kvalitet

-inköp - och upphandling

Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande 
direktör, 

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga 
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella 
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden. 

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta 
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal 
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation. 
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut. 

För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för 
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan 
styrelserepresentation inte får ske. 

Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett 
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från 
lagen slutligt avgjorts. 

Tjänstemannaberedning 



Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För 
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar 
ska dessa få tillgång till erforderlig information. 

För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt 
anges i samband med att uppgiften lämnas ut. 

Arkivmyndighet 

Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta 
ägardirektiv. 



Ägardirektiv för Renova-koncernen
organisationsnummer 556108-3337

Allmänt

Renova AB ( Bolaget ) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.

Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver.

Kommunala ändamålet

Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna.

Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

Bolagens uppdrag

Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.

Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga,
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.

Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner 
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet.

Samverkan

Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget.
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom



bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder
frågor som ska hanteras av ägarrådet.

Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning
och analys.

Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna

Ekonomiska förutsättningar

Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som
företagsekonomiskt perspektiv. 

Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån 
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att 
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor 
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av 
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika 
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.

Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset 
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med 
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och 
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris.

Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.

Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.



Ekologiska och sociala förutsättningar

Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag.
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande 
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.

Kontroll

Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten
som begärs.

Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet
för Bolaget.

Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska
fattas på bolagsstämma.

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget.

Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen.
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB

Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer 
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget. 
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den 
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. 
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv 
styrning och uppsikt av bolaget.  

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för 
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel 
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de 
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt 
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande 
dokument som berör bolagens verksamheter. 

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i 
dess samlade styrning av bolaget.  

§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.

§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.

§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.

§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande 
kommuners mål och riktlinjer. 

§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.

§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.

§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB 
Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras 
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna. 

Det kommunala ändamålet 
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall 
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna. 

Bolagens uppdrag 
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.

§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.

§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
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långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och 
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.  

§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.

Samverkan 
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.

§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.

§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.

Ekonomi och effektivitet 
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.

§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.

§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.

§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.

§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.

Ekologiska och sociala förutsättningar 
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.

§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.

Kontroll 
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.



Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB 5 (7)

§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.

§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.

§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.

Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation 
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.

§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):

a. Ändring av aktiekapitalet
b. Beslut om kapitaltillskott till bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om

kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt

f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar

bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av

verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller

medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser 
Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen. 

§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.

§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.

§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.

§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.

§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.

§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.

§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.

§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.

§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:

a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska 
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt 
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus 
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa 
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg. 

§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.

Personuppgifter 
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor 
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen 
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.

Giltighet 
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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hushållsavfall från andra än 
Ägarkommunerna.  

Verksamheten ska bedrivas i 
enlighet med de beställningar 
som är kopplade till 
direkttilldelade uppdrag och i 
enlighet med Ägarkommunernas 
lokala och regionala 
avfallsplaner. Uppdragen ska 
innebära en miljöriktig 
omlastning, avfallsbehandling, 
en effektiv energiåtervinning 
genom produktion av värme och 
el samt restprodukthantering. 
Bolaget ska tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

§ 4  Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de 
beställningar som är kopplade 
till direkttilldelade uppdrag och 
i enlighet med 
Ägarkommunernas lokala och 
regionala avfallsplaner. 
Uppdragen ska innebära en 
miljöriktig omlastning, 
avfallsbehandling, en effektiv 
energiåtervinning genom 
produktion av värme och el 
samt restprodukthantering. 
Bolaget ska, i dialog med 
huvudmännen, löpande 
utvärdera möjligheten att 
tillhandahålla 
behandlingskapacitet för rötning 
av biologiskt avfall. 

Kapacitet för att ta hand om 
biologiskt avfall är ej uppbyggd. 
Investeringsförslag har tidigare 
utvärderats men inte bedömts 
realiserbara. Förslag från Renova att 
revidera ägardirektivet med avseende 
på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen ska inom ramen för 
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer inom avfallsområdet. 
Sådant samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

§ 7  Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och 
strukturerat genom påverkan på 
exempelvis lagstiftning, direktiv 
och annat regelverk, verka för 
en för Ägarkommunerna och 
bolagen positiv hållbar 
utveckling av nationella och 
internationella förhållanden. 
Bolagen ska, där så är 
miljömässigt och affärsmässigt 
motiverat, kunna ingå olika 
former av samarbete med andra 
aktörer, huvudsakligen inom 
avfallsområdet. Sådant 
samarbete ska vara av 
allmänintresse för 
Ägarkommunerna. 

Branschen har utvecklats mot att det i 
upphandlingar sker en paketering av 
tjänster också med aktörer utanför 
avfallsområdet, ex enklare facility 
managment-tjänster tillsammans med 
insamling av avfall. Förslag från 
Renova Miljö AB att ägardirektivet 
revideras med avseende på området. 

Förslag till revidering har diskuterats 
och godkänts av delägarnas 
chefsnätverk för Renova (KCR) vid 
möte 2020-11-26. 

Bolagen får inte pantsätta 
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt 
ställa säkerhet för lån. Bolagen 
får uppta lån eller annan kredit 
mot säkerhet i form av borgen 
från Ägarkommunerna under 
förutsättning att 

Ägardirektivets text om finansiering 
under Ekonomi och effektivitet 
uppdateras. Regionala bolag omfattas 
av Göteborgs Stads riktlinje för 
finansverksamheten.  
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Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

Ägarkommunerna lämnar 
borgen för lånet eller krediten. 
Bolagen får på 
marknadsmässiga villkor uppta 
kredit utan säkerhet i Göteborgs 
Stads koncernbank.  Renova 
AB:s prissättning av tjänster 
gentemot Ägarkommunerna ska 
präglas av bolagets självkostnad 
med ett rimligt tillägg för att 
finansiera nödvändiga framtida 
investeringar och 
utvecklingsarbete samt av 
tydlighet och transparens 
gentemot Ägarkommunerna. 

- § 17 Bolaget ska kontinuerligt 
använda benchmarking med 
relevanta aktörer i arbetet med 
att utveckla verksamhetens 
effektivitet och produktivitet. 
 

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan 
med delägarnas övriga 
verksamheter, sträva efter en 
intern effektivitet där 
samordning och resursdelning 
är naturliga insatser för att 
uppnå synergier och effektivitet. 

Ägardirektivet kompletteras under 
avsnitt om Ekonomi och effektivitet 
med ”standardtext” från ägardirektiv 
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova AB har flera 
delägare.  

Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget ska 
också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
Bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet för 
Bolaget. 
 
Bestämmelserna i detta direktiv, 
sammantaget med 
bestämmelserna i bolagsordning, 
generellt ägardirektiv och 

§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller 
ett aktieägaravtal. Det åligger 
Bolagen att i tillämpliga delar 
beakta det som ägarna därvid 
kommit överens om. Bolaget 
ska också följa gällande 
bolagsordning. Bolaget ska 
vidare tillse att dotterföretag till 
bolaget följer detta ägardirektiv, 
det generella ägardirektivet och, 
i tillämpliga delar, vad 
Ägarkommunerna kommit 
överens om i aktieägaravtalet 
för bolaget. 

§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, 
sammantaget med 
bestämmelserna i 
bolagsordning, generellt 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 

 

 

 

 

 

Det generella ägardirektivet som 
åsyftas i befintlig text ersätts genom 
det nya ägardirektivets kapitel 1 och 
kapitel 3. 
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aktieägaravtal, är utformade i 
syfte att de s.k. Teckalkriterierna 
ska vara uppfyllda. 
Bestämmelserna i 
styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
Moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av Bolaget. Detta 
ägardirektiv ska, för att äga 
giltighet, antas på bolagsstämma 
i bolagen.  
 
 

ägardirektiv och aktieägaravtal, 
är utformade i syfte att de så 
kallade Teckalkriterierna ska 
vara uppfyllda. Bestämmelserna 
i styrdokumenten om 
Ägarkommunernas inflytande 
när det gäller strategiska mål 
och viktiga beslut ska tolkas på 
ett sådant sätt att inflytandet blir 
effektivt, i den meningen att 
moderbolaget underställs en 
kontroll som gör det möjligt för 
Ägarkommunerna att utöva en 
avgörande påverkan på de 
beslut som fattas av bolaget. 
Detta ägardirektiv ska, för att 
äga giltighet, antas på 
bolagsstämma i bolagen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv 
ska beslutas i kommunfullmäktige 
hos samtliga delägare och att 
ägardirektiv därefter ska antas på 
bolagsstämma. 

 

- § 26 Renova AB är dotterbolag i 
koncernen Göteborgs Stadshus. 
Renova Miljö AB är helägt 
dotterbolag till Renova AB. 

§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i 
den samverkan och samordning 
som Göteborgs Stadshus AB tar 
initiativ till. 

§ 28 Bolaget ska följa de krav som 
gäller enligt Göteborgs Stads 
riktlinjer för ägarstyrning. 

Ägardirektivet kompletteras med ett 
avsnitt om Bolaget som en del av 
Göteborgs Stads organisation. 
Avsnittet innehåller ”standardtext” 
från ägardirektiv för Göteborgs 
Stadshus AB:s helägda bolag vilken 
har anpassats till förhållandet att 
Gryaab har flera delägare.  

Före beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska bolagen inhämta 
Ägarkommunernas 
ställningstagande. De 
bolagsfrågor som måste 
underställas Ägarkommunernas 
framgår av det generella 
ägardirektivet. Av 
bolagsordningen framgår också 
att vissa beslut ska fattas på 
bolagsstämma. 

§ 29 Ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska i god tid lämnas 
till delägarnas 
kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. Bolagets styrelse 
ansvarar för att värdera om ett 
ärende är av principiell 
beskaffenhet eller ej samt att 
ägarrådet ges möjlighet att 
samråda i principiella ärenden. 
Om tveksamhet uppstår om 
frågan är av sådan beskaffenhet 
att kommunfullmäktiges 

Ägardirektivet kompletteras och 
befintlig text utvecklas med ett 
avsnitt om Frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Avsnittet innehåller 
”standardtext” från ägardirektiv för 
Göteborgs Stadshus AB:s helägda 
bolag vilken har anpassats till 
förhållandet att Renova har flera 
delägare.  
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ställningstagande ska inhämtas, 
ska ägarrådet tillfrågas.  

§ 30 Exempel på frågor där 
delägarnas 
kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas 
är (uppräkningen är inte 
uttömmande):  

a. Ändring av aktiekapitalet  
b. Beslut om kapitaltillskott till 

bolag. 
c. Fusion eller likvidering av bolag  
d. Förvärv, bildande eller avyttring 

av bolag oavsett värde  
e. Förvärv eller avyttring av aktier 

eller andelar i delägda bolag, 
om kommunfullmäktiges 
godkännande är befogat med 
hänsyn till andelsför-
hållandena, verksamhetens art 
eller omständigheter i övrigt  

f. Bildandet av stiftelse  
g. Förvärv eller försäljning av 

fastighet av sådan omfattning att 
det påverkar bolagets 
långsiktiga ekonomi 

h. Strategiska investeringar som 
innebär ny inriktning för bolaget 
eller start av verksamhet inom 
nytt affärs- eller 
verksamhetsområde  

i. Beslut som väsentligt påverkar 
bolagets eller 
delägarkommunernas ekonomi 
eller medför annan risk (till 
exempel större investeringar 
eller avyttringar av tillgångar). 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
Kommunstyrelsen 2021-05-25 13 

   
   
KS § 120 Dnr KS 83/21  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första kvartalet 
2021 
 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, 
Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fast-
ställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Samtliga 
ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-04-29, § 18 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 
Utveckling IVO 2018-2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden 
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att 
beslut om insats har godkänts. Samtliga ärendena som rapporteras är insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Socialnämnden 2021-04-29 7 

   
   
SN §  18 Dnr: SOC 62/20  
   
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, första kvartalet 2021 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Rapportering 
skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfull-
mäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvar-
talets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Samtliga ärendena som rapporte-
ras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-04-22 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2021 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Samtliga ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
första kvartalet 2021 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Samtliga 
ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats. Samtliga ärendena som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 
Expediering av beslut 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2021-04-16 
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KS § 118 Dnr KS 54/21  
   
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och kusts styrelses le-
damöter avseende verksamhetsåret 2020 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabili-
teringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kom-
mun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning 
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens leda-
möter avseende verksamhetsåret 2020. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs 
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkrings-
kassan.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
 
 
Jäv 
Jennie Wernäng (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.  
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Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
och kusts styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2020 
 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av 
rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale 
Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungssunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö 
Kommun och Västra Götalandsregionen. 
 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning om att 
Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter 
avseende verksamhetsåret 2020. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs av 
fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.  
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust (henrik.svedberg@alvokust.se) 
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1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Älv & Kust (SOF Älv & Kust) för räkenskapsåret 2020. 
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 
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

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) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 
Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 

 
Granskningen har genomförts genom: 

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

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 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 minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner. 

2.3 Balanskrav 
Ett förbund 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 
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I årsredovisningen framgår även att: 
” Förbundets verksamhetsplan för kommande år är budgeterad med ett underskott om -
1 987 tkr för 2021.” 

För förbundet innebär rekommendationerna från Nationella Rådet ett eget kapital om ca 
1,7 mnkr givet de nuvarande bidragens storlek från medlemmarna. 

2.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation. Tabellen kan till nästkommande årsredovisning kompletteras med en analys 
kring utfallet.  

2.8 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 
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 uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  
 
Dag som ovan 
KPMG AB 
 
 

Josefine Kjellberg  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Lisa Tenggren 

Auktoriserad 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 informat-
ionen 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 tryckfrihets-
förordningen. 
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 
2020. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka til kommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
 
Jönköping 2021-03-30 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland 

annat av geologiska och geografiska förutsättningar, men också hur 

vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av 

klimatförändringar. Länets framtida vattenbehov beror bland annat på 

befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och beteendeförändringar.  

Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett pla eringsunderlag 

med syfte att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för tt t ka 

dricksvattenbehovet till år 2100. I planen beskrivs vilka av länets 

vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvatt nförsörjning samt vilka 

åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla rob stheten i 

vattenförsörjningen.  

Planen identifierar nationellt, regionalt och kommunalt viktig  

vattenresurser för en framtida vattenförsö jning  Nationellt viktiga resurser 

utgörs av Göta älv, Vänern och Vättern, me an plan n ekar ut fyra 

grundvattenresurser och åtta sjöa  som regio alt viktiga resurser inom 

Göteborgsregionen.  

Planens föreslagna åtgärder ku erar på förvaltning av råvattenresurser men 

beskriver även utmaningar koppl de till andra delar i vattenförsörjningen 

eftersom frågorna har nbördes bero den och behöver hanteras samlat. 

Åtgärdsförslagen kan summeras i fem övergripande åtgärdsområden:  

• Säk ställa tillgång ill råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

• Tillse t lräckliga kuns apsunderlag.  

 Utnyttja m jligheter till samordning och samverkan.  

• Skapa robus  tekniska system.  

• B akta sekre ess och säkerhetsskydd. 

De specifika åtgä derna fokuserar dock på skydd av råvattenresurser medan 

exempelvis åtgärder i de tekniska systemen, samt organisatoriska och 

kommunikationsutmaningar inte tas upp mer än översiktligt. 

Bedömning 

Övergripande kommentarer om planen 

GR välkomnar Länsstyrelsens plan som utgör ett viktigt inriktningsdokument 

och ett bra planeringsunderlag som möjliggör en långsiktig planering för 

vattenförsörjning och skydd av viktiga vattenresurser. Planen är enkel och 

tydlig att följa med ett pedagogiskt upplägg. 
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I arbetsprocessen under framtagande av planen har Länsstyrelsen fört dialog 

med kommunerna och kommunalförbunden för att gemensamt identifiera 

utmaningar samt förankra upplägg och inriktning. GR bedömer samtliga 

föreslagna åtgärder som relevanta och viktiga att genomföra. Det blir därför 

viktigt hur fortsatt arbete läggs upp, då åtgärderna saknar tidplan, inbördes 

prioritering, genomförandebeskrivningar, kostnadsberäkningar och 

konsekvensanalyser. Dessa frågor behöver adresseras och förankras i dialog 

med kommunerna. Frågan om finansiering blir högst relevant i det regionala 

perspektivet, då lokala åtgärder kan innebära nytta för andra än det egna VA-

kollektivet, samt i fråga om prioritering och investeringsplanering. 

Planen lyfter vikten av samverkan, och GR vill särskilt uppmä ksamma detta, 

vilket även tidigare identifierats som en förutsättning och framgång faktor för 

en robust och effektiv vattenförsörjning av bland annat den statliga 

Dricksvattenutredningen, branschorganisationen venskt Vatten samt i den 

VA-samverkan som bedrivs inom Göteborgsregione  GR ill d för trycka på 

behovet av fortsatt samverkan mellan Länsstyrelsen och kommu erna samt GR 

för ett lyckat genomförande av planen.  

GR vill även uppmana till en tydligare samverkan me  ngränsande län och 

en koppling av hur behov och tillg ngar där k n åverka resursutnyttjandet i 

vårt län. I Göteborgsregionen finn  exempelvis jön Lygnern som pekas ut som 

en viktig resurs i båda de regi nala vattenförsörj ingsplanerna för Västra 

Götaland respektive H land. 

Kommentarer gällande framtida vattenbehov och tillgångar 

Framtida vatt behov beräkn s i planen utifrån en befolkningsprognos från 

Statistiska Centr byrån (SCB), men med kommentar att det är stora skillnader 

jämfö t med den bef lkningsprognos som Västra Götalandsregionen (VGR) 

gör. De  vore därför ri ligt att använda scenarier baserade på mer än en 

prognos vid beräknin  av framtida vattenbehov för att visa på osäkerheter och 

hur de slår, sä kil  då perspektivet 2100 är mycket långsiktigt. På samma sätt 

vore det önskvärt med en känslighetsanalys kring några av de många övriga 

osäkerheter som lyfts i planen. 

De vattenresurser som i Länsstyrelsens plan utpekas som nationellt och 

regionalt viktiga återfinns även i Vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen. GR:s plan pekar dock ut fler vattenresurser av särskild 

betydelse för säkerheten i Göteborgsregionens dricksvattenförsörjning än vad 

Länsstyrelsen gör. Det är svårt att avgöra ur metodbeskrivningen vad som 

skiljer bedömningarna åt. Metodiken som länsstyrelsen använder för 

beräkning av uttagskapacitet för ytvattenresurser bedöms dock inte 

ändamålsenlig och kan därför ge underlag för felprioriteringar. Detta kan få 

stor betydelse om planen ska användas som planeringsunderlag samt underlag 

för bedömningar och beslut i tillstånds- och tillsynsärenden. GR ställer sig 
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frågande till Länsstyrelsens val att inte använda Vattenförsörjningsplan för 

Göteborgsregionen som underlag i framtagandet av planen. 

Kommentarer gällande föreslagna åtgärder 

GR ställer sig bakom samtliga föreslagna åtgärder i Länsstyrelsens plan. Både 

de övergripande åtgärdsområdena och de specifika åtgärderna resonerar väl 

med Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionens sju delmål för att nå 

visionen om en trygg och långsiktigt hållbar vattenförsörjning, samt tillhörande 

åtgärdsförslag. GR:s plan tar ett större grepp kring vattenförsörjn ngsfrågan, 

och inkluderar åtgärder inom de tekniska vattenförsörjningss temen samt 

VA-organisationen, som också är viktiga för den framtida vattenförsörjningen, 

medan Länsstyrelsens plan har en vidare omfattning gällande vatt resurser 

och deras användande både geografiskt och verksamhetsmässigt. På s  sätt 

kompletterar de två planerna varandra väl. 

Behovet av samarbete i frågor gällande sekretess och säkerhets kydd är 

viktigt för att bedömningen av hur olika u gifter ska hanteras ska bli enhetlig. 

Planen föreslår därför att konkreta åtgärd r utar tas efterh nd som 

gemensamma ramar för informationssäkerhet arbe as m. GR stödjer tanken 

om att skapa en gemensam bild a  säkerhetsn vå och hantering av sekretess, 

men det är då viktigt vilka som är med i den di kussionen. Det gäller främst 

kommunerna, men även berö da e pertmyndigh ter samt angränsande 

länsstyrelser. 

GR vill även framför  några korta s npunkter på ett urval av de specifika 

åtgärderna: 

• Åtgär  1  kommunen  VA-huvudman: Säkerställa riskbaserat skydd 

av vatten äkter. 

Detta bör äv  gälla möjliga framtida vattentäkter, dvs de i planen 

tpekade vatte resurserna. 

• Åtgärd 9, kommunens VA-huvudman: Övervaka nivåer och flöden i 

befintl g  attentäkter. 

Åtgärden behöver förtydligas med syfte, metod och redovisning. En bra 

början är att använda befintlig information på ett bättre sätt. 

• Åtgärd 14 och 15, kommunens planförvaltning: Beakta skyddet av 

dricksvattenresurser vid översiktsplanering respektive 

detaljplanering.  

Detta arbete kräver samverkan mellan olika verksamheter i 

kommunen, såsom VA, plan, miljö samt skydd och beredskap, vilket är 

en förutsättning för att nå framgång i det kommunala arbetet med att 

skydda dricksvattenresurser. 

• Åtgärd 17, Länsstyrelsen: Inrätta vattenskyddsområden när 

kommuner ansöker.  

Skrivningen bör kompletteras med att även länsstyrelsen kan ta 
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initiativ för att vattenskyddsområde kommer till stånd, särskilt 

gällande regionalt viktiga vattenresurser. Detta kan behövas då behovet 

av en vattenresurs inte alltid uppstår i kommunen där resursen finns.  

• Åtgärd 20, Länsstyrelsen: Vägleda om hur dricksvattenintresset ska 

synliggöras och hanteras i fysisk planering.  

Åtgärden kräver dialog med kommunerna och stöd i metodutveckling. 

GR och medlemskommunerna har inom projektet HÅVAR (Hållbar 

vattenförsörjning regiongemensamt) utvecklat en 12-punktslista över 

hur fysisk planering kan användas för att skydda vattenresurser. 

Projektets slutrapport finns tillgänglig via GR:s hemsid . 

• Åtgärd 25 och 27, Länsstyrelsen: Kartlägga vatten tt g och 

vattenbehov respektive vattenkvalitet och vatten illgång   

Skrivningen behöver förtydligas med syfte, met d och redovi ning, 

samt hur samverkan med andra berörda in essenter ska ske.  

• Åtgärd 26, Länsstyrelsen: Ta fram en mat rialför ingsplan.  

Åtgärden är ett bra och viktigt förslag som med fördel bö  prioriteras.  

GR vill även uppmärksamma ett par punk er s m inte finns m d i planen, och 

uppmana Länsstyrelsen att se över behove  av att u dga planen att inkludera 

frågan om riksintresse för vattenf rsörjning, amt frågor om skydd av små och 

enskilda vattentäkter, vilka kan ha en viktig st tegisk roll i vissa kommuner. 

Slutligen vill GR trycka på kten av att planer g för uppföljning av planen 

sker i samråd med kommunerna  Årlig upp l ning som föreslås kan medföra 

mycket extrajobb fö  ommunerna m den är för omfattande, och kan även 

vara onödig då många a  åtgärderna är ångsiktiga. Ett förslag är att koppla 

uppföljningen till annan rap ortering som sker, exempelvis Svenskt Vattens 

Hållbarhetsinde  och GR:s uppföljning av delmålen i Vattenförsörjningsplan 

för Göteborgsregio en.  

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

 

Joanna Friberg  

Regionplanerare 

Skickas till 

Förbundsstyrelsen för omedelbar justering, därefter till 

 

Remissvar lämnas via Länsstyrelsens e-tjänst: 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-

tjanster/kompletteringeller-yttrande-i-arende.html, använd diarienummer 

14381-2017. Sista svarsdag är 17 maj 2021. 
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Till     
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv & 
Kust 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö kommun 
Regionfullmäktige 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för år 2020 
  
Samordningsförbundet Älv & Kust 
Organisationsnummer 222000-1941 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2020. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   
 
 
 
Kungälv, 2021-03-30 
   
 
 
 
Per Waborg      Björn Brogren 
Revisor för Västra Götalandsregionen  Revisor för kommunerna   
 

 

 

 

 
 
Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                              
Kommunstyrelsen 2021-04-27 20   

     
     
KS § 95 Dnr KS 291/19    
     
Svar på motion om utbildning i barnkonventionens innehåll   
 
Ärende 
Socialdemokraterna i Öckerö kommun har den 12 december 2019 till 
kommunfullmäktige lyft en motion med anledning av att barnkonvent-
ionen nu blivit svensk lag. Motionens förslag är ”att det görs ett utbild-
ningstillfälle för politiken och all personal för att utbilda och uppda-
tera alla på innehållet i konventionen för att säkerställa att man forts-
ätter detta goda arbete.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade att anmäla motionen och skicka den till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att remit-
tera motionen till kommundirektören.  
 
Sverige ratificerade Förenta nationernas konvention om barnets rättig-
heter, barnkonventionen år 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonvent-
ionens artiklar 1-42 svensk lag.  
 
Barnkonventionen har alltså sedan 1990 varit gällande i Sverige och har 
sedan dess arbetats in i Svensk lagstiftning. Att konventionen från den 1 
januari 2020 dessutom är svensk lag förtydligar att den svenska grund-
synen är att barn är egna individer med egna rättigheter som måste tas 
på allvar och respekteras. Som utförare av det offentliga uppdraget har 
Öckerö kommun en skyldighet att säkerställa att barnkonventionen ef-
terlevs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen. 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag, dels Maria Brauers (S) och Boel Lannes (MP) förslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt för-
valtningens förslag.  
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Kommunstyrelsen 2021-04-27 20   
     
     
KS § 95 Dnr KS 291/19    
     
Svar på motion om utbildning i barnkonventionens innehåll   

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
1 Öckerö kommun skall aktivt verka för att erforderliga utbildningar 
kring barnkonventionens mål och intentioner genomförs för såväl po-
litiker som anställda. 
 
2 Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad     
 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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Öckerö 2020-12-17 

 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén, kommunjurist 
Ärende: Motionssvar om utbildning i barnkonventionens innehåll  
Diarienummer: KS 0291/19 

 

Motionssvar om utbildning i barnkonventionens 
innehåll 
 

Förslag till beslut 
 
1 Öckerö kommun skall aktivt verka för att erforderliga utbildningar kring 
barnkonventionens mål och intentioner genomförs för såväl politiker som anställda. 
 
2 Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad     
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Socialdemokraterna i Öckerö kommun har den 12 december 2019 till 
kommunfullmäktige lyft en motion med anledning av att barnkonventionen nu blivit 
svensk lag. Motionens förslag är ”att det görs ett utbildningstillfälle för politiken och 
all personal för att utbilda och uppdatera alla på innehållet i konventionen för att 
säkerställa att man fortsätter detta goda arbete.”  
 
Kommunfullmäktige beslutade att anmäla motionen och skicka den till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-21 att remittera motionen 
till kommundirektören.  
 
Sverige ratificerade Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen år 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionens artiklar 1-42 
svensk lag.  
 
Barnkonventionen har alltså sedan 1990 varit gällande i Sverige och har sedan dess 
arbetats in i Svensk lagstiftning. Att konventionen från den 1 januari 2020 dessutom 
är svensk lag förtydligar att den svenska grundsynen är att barn är egna individer 
med egna rättigheter som måste tas på allvar och respekteras. Som utförare av det 
offentliga uppdraget har Öckerö kommun en skyldighet att säkerställa att 
barnkonventionen efterlevs. 
 



 
 

 

Beredning 
Nuläget i kommunen 
Under våren och hösten 2020 har en översyn av kunskapsläget genomförts på 
tjänstemannanivå i kommunen. Läget har sammanställts i kommunens interna 
nätverksgrupp för agenda 2030. Förvaltningarna inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar aktivt med barnrättsfrågan genom 
att lyfta den och införa rutiner för att göra en barnrättsbedömning eller 
barnkonsekvensanalys vid de beslut som fattas som rör barn. Inom 
socialförvaltningen har utbildning i barnkonventionens innehåll genomförts.  
 
Rubriken ”barnrättsperspektiv” har införts i samtliga nämnders tjänsteskrivelser för 
att illustrera vikten av att en analys görs vid samtliga beslut som ska fattas. I 
anvisningen till tjänsteskrivelsen framgår att det under rubriken ska göras en 
bedömning av hur barn påverkas av det föreslagna beslutet och dess konsekvenser.  
 
En slutsats som man kan dra från de genomförda insatserna är att de som har 
kunskap om barnkonventionen också i högre grad arbetar i enlighet med den och 
lyfter barnrättsperspektivet i större utsträckning. Det finns alltså en märkbar skillnad 
gentemot de som inte erhållit särskild kunskap kring konventionen och dess 
intentioner. Det framgår även att utbildningsinsatserna inte nått hela vägen ut i 
verksamheterna. Detta bland annat till följd av omprioriteringar med anledning av 
det rådande pandemiläget under 2020. Uppfattningen är dessutom den att en analys 
om barnrättsperspektiv ofta utelämnas i tjänsteskrivelserna inför politiska beslut, 
framförallt i de fall då det inte är uppenbart att beslutet rör barn. 
 
I översynen har det även framgått en önskan om att, utöver en utbildning i 
barnkonventionens innehåll, också få utbildning i hur konventionen ska genomföras i 
det dagliga arbetet. Det vill säga praktiska verktyg för att löpande arbeta med frågan 
och se till att den ständigt hålls aktuell.   
 
Vilken information finns tillgänglig? 
Många aktörer erbjuder idag ett stort utbud av information och kostnadsfria digitala 
utbildningar inom barnkonventionens innehåll. Barnombudsmannen har ett 
omfattande material på sin webbplats. Där finns bland annat en webbutbildning för 
den som arbetar i en kommun eller region med att genomföra barnkonventionen.1 
Vidare har barnombudsmannen tagit fram en digital utbildning (film) i 
föreläsningsformat om barnkonventionens innehåll samt vägledning och tolkning av 
dess innehåll.2  
 
Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) har på sin hemsida tagit fram en stor 
mängd material som är dedikerat för barnets rättigheter.3  Där finns bland annat stöd 
i hur en barnkonsekvensanalys ska genomföras, en modell för olika aktörers arbete 
med barnets rättigheter samt ett stödmaterial med bland annat utbildningar och 
övningar inom området. Utbildningsmaterial har även arbetats fram av Västra 
Götalandsregionen.  
                                                           
1 https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/, 2020-10-22  
2 https://www.youtube.com/watch?v=9UPU7T2pejU&feature=youtu.be, 2020-10-22 
3 https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html, 2020-10-22 



 
 

 

 
Utöver den information som finns tillgänglig digitalt förekommer även flera 
föreläsare som arrangerar utbildningar i föreläsningsform mot en kostnad, både på 
plats och digitalt.  
 
Tillgången på information är alltså mycket god. Materialet är dock så pass 
omfattande att det kan vara svårt för den enskilde att ta till sig det och avgöra hur det 
ska tillämpas.  
 
Förslag på genomförande 
Motionen föreslår att utbildningsinsatser genomförs för politiker och all personal. 
Politiker och tjänstepersoner har olika roller i en kommunal organisation. För att 
dessa utbildningsinsatser ska vara ändamålsenliga är det därför viktigt att anpassa 
dem efter målgruppen.  
 
För samtliga målgrupper kan det vara lämpligt att utgå från en grundutbildning i 
barnkonventionens innehåll och dess intentioner. I detta sammanhang bör man 
överväga ifall dessa grundutbildningar ska ha olika fokus och inriktning beroende på 
olika målgrupper och dess skilda roller. Därtill också med hänsyn till vilka 
kunskapsnivåer som redan finns i respektive verksamhet. Därutöver bör man 
överväga en kompletterande utbildning för tjänstepersoner avseende praktiska 
verktyg för tillämpning av barnkonventionen i det löpande arbetet.  
 
Eftersom behovet i verksamheterna bedöms se olika ut föreslås att respektive 
förvaltning ansvarar för att utbildningsinsatserna genomförs på önskad nivå inom 
den egna verksamheten.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms medföra kostnader för framtagande och genomförande av 
utbildningar samt för eventuellt anlitande av extern föreläsare. Därutöver tillkommer 
arvode för de närvarande ledamöterna.  
 
Bedömning 
I enlighet med förvaltningens förslag anses motionen också vara besvarad. 
 
Underskrift 
 
 
 
_________________________ 
Anna Dannjé-Brocker 
Verksamhetschef Styr och Stöd 
Datum:  
 
 
 
_________________________ 
Rickard Vidlund 



 
 

 

Kommundirektör 
Datum:  





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                              
Kommunstyrelsen 2021-04-27 23   

     
     
KS § 98 Dnr KS 296/19    
     
Svar på motion ang cykelparkering på Björkö   
 
Ärende 
Vänsterpartiet har i en motion som inkom 2019-12-11 yrkat på att kommunen 
gör i ordning cykelparkeringen vid Grönevik, Björkö, då de anser att cykelpar-
keringen inte uppfyller efterfrågan av antal platser och att det saknas god be-
lysning. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-11 
Motion om cykelparkering på Björkö 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Motionen anses besvarad, då motionens förslag redan är genomfört. 
 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2021-03-11 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö, Enhetschef, Trafik- och fritid 
Ärende: Svar på motion angående cykelparkering på Björkö 
Diarienummer: Dnr KS 0296/19  

 

Svar på motion angående cykelparkering på 
Björkö 
 
Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad, då motionens förslag redan är genomfört. 
 
Ärendet 
Vänsterpartiet har i en motion som inkom 2019-12-11 yrkat på att kommunen gör i 
ordning cykelparkeringen vid Grönevik, Björkö, då de anser att cykelparkeringen 
inte uppfyller efterfrågan av antal platser och att det saknas god belysning. 
 
 
Beredning 
Under hösten 2019 fördes en dialog med Västtrafik/Sweco/Västsvenska paketet om 
att byta ut befintliga cykelställ mot nya med belysning. Förslaget godkändes och nya 
cykelställ med plats för 58 cyklar finns nu på plats. Det är en ökning med 23 platser. 
 
Ekonomi 
Västsvenska paketet finansierade cykelställen och markarbete. Kommunen har 
finansierat belysningsarbetet inom befintlig budgetram.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Att anlägga fler cykelparkeringar gynnar både kvinnor och män, men studier visar 
att fler kvinnor än män väljer att cykla eller gå istället för att transportera sig med 
bil. 
 
Trygghetsundersökningar, bland annat Brottsförebyggande rådets (BRÅ), visar att 
kvinnor i högre utsträckning än män känner sig otrygga utomhus kvällstid eller 
avstår helt från att gå ut på kvällen. Belysning spelar en central roll för den upplevda 
tryggheten och motverkar dessutom brott, vilket kan bidra till att en belyst 
cykelparkering gör att fler kvinnor känner sig trygga att cykla och parkera under 
kvällstid. 



 
 

 

 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet har en positiv effekt för rörelsefrihet, då möjligheten att cykla stärks med 
en cykelparkering. Andra sätt att transportera sig till och från Gröneviks färjeläge är 
begränsade till att åka kollektivt eller få skjuts av person. Kopplingen finns t.ex. till 
barnkonventionens artikel 31, ”barnet har rätt till lek, vila, fritid och rekreation samt 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
 
Expediering av beslut 
Vänsterpartiet i Öckerö kommun. 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
Johannes Wallgren 
Samhällsbyggnadschef 
 



  
 
MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
I dessa dagar när man skall resa klimatsmart är också cykling ett bra alternativ… 
Förutsättningen är dock att cykelparkeringen är  funktionsduglig på olika sätt. 
 
Cykelparkeringen på Björkö uppfyller i dag inte ett minimum av detta då parkeringen dels är 
underdimensionerad och totalt mörk i alla fall vid årets minst ljusa dagar. 
 
 
Vänsterpartiet i Öckerö kommun yrkar på att 
 

Kommunen gör i ordning denna cykelparkering både vad gäller uppställningen 
men också att den  är tillräcklig belyst  
 
 
 
Vänsterpartiet Öckerö  2019-12-11 
 
 
 
Göran Billvall   Annika Andersson 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2021-05-25 19 
   
   
KS § 126 Dnr KS 10/21  
   
Svar på motion gällande införande av källsortering inom alla kom-
munala verksamheter i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i 
sin motion daterad 2021-01-21, att alla kommunala verksamheter ska sortera 
sitt avfall innan mandatperiodens slut.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-04 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2021-01-28, § 18 
Motion 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen bifalles. 
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Öckerö 2021-05-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annica Nykvist  

Ärende: 
Svar på motion gällande införande av källsortering inom alla 
kommunala verksamheter i Öckerö kommun. 

Diarienummer: KS 10/21   

 

Motion gällande införande av källsortering inom alla 
kommunala verksamheter inom Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut 
Motionen bifalles. 
 
 
Ärendet  
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i sin 
motion daterad 2021-01-21, att alla kommunala verksamheter ska sortera sitt avfall 
innan mandatperiodens slut.  
 
Beredning 
Att källsortera sitt avfall är ett lagkrav som är reglerat i Miljöbalken. Detta gäller 
såväl privatpersoner som verksamheter. Återvinning av avfall är efter att förebygga 
och återanvända det viktigaste steget på den s.k. avfallstrappan.  
Kommunen har, tillsammans med Göteborgsregionens 13 kommuner, antagit en ny 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet. I denna föreskrivs vikten av att 
källsortera allt avfall. Det är då viktigt att kommunens verksamheter föregår med 
gott exempel.  
 
Ekonomi 
Miljörum eller plats för sorteringskärl ställs iordning av fastighetsägaren och 
kretsloppsenheten. Berörd verksamhet bekostar eventuell till- eller ombyggnad 
samt själva inköpen av utrustning för att kunna källsortera. Kretsloppsenheten 
debiterar för tiden det tar att hämta avfallet, timkostnaden är 500 kr. För de flesta 
verksamheterna på de sammanbyggda öarna innebär det ca 1-2 timmar per månad 
om de har tömning 1 gång/vecka. För övriga öar blir det något dyrare. 
 
 
 
 



 
 

 

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet eller andra 

diskrimineringsgrunder. 

 
Barnperspektiv 
Detta ärende bedöms inte medföra några konsekvenser utifrån barnperspektivet.. 

 
Beslutsbehörighet 
Slutgiltigt beslut skall tas av kommunfullmäktige. 
 
 
Bedömning 
Mot bakgrund av att kommunen redan 2015 antog en handlingsplan för 
källsortering, antagandet av ny regional avfallsplan samt att regeringen, i januari 
2021, presenterade en handlingsplan för cirkulär ekonomi bör det skyndsamt göras 
en inventering av alla verksamheter och arbetsplatser inom kommunen för att 
kartlägga hur långt man kommit i denna fråga. Kommunens förvaltningar och de 
kommunala bolagen skall efter inventering sammanställa behoven och säkerställa 
att åtgärder genomförs för att det finns källsortering i alla kommunens 
verksamheter innan mandatperiodens slut. Sammanställningen skall redovisas till 
kommunstyrelsen. 
 
 
Expediering 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
ÖFAB 
ÖRAB 
 
 
 
 
Johannes Wallgren                                                                    Rickard Vidlund                                                         
 
Samhällsbyggnadsschef                                                                      Kommundirektör                                   
 
Datum                                                                                                      Datum 
 
 





 
     

MOTION 
 
Öckerö 2021-06-03 
 
 
 
 

Motion Nollvision för mäns våld mot kvinnor  

Mäns våld mot kvinnor orsakar död och ofattbart lidande. Det är ett samhällsproblem som får 
alltför lite uppmärksamhet, och även om åtgärder har vidtagits, när det gäller både resurser och 
strategier för förebyggande och bekämpande av detta våld, så behöver frågan prioriteras ännu 
mer. 
 
Kvinno- och tjejjourer i Sverige har rapporterat om ett kraftigt ökat tryck under Covid 19 
pandemin. I april anmäldes fler fall av misshandel mot kvinna av närstående jämfört med samma 
månad förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Inte sällan tvingas barn bevittna 
våldet. Exakt vad det beror på kan inte säkerställas men det kan inte uteslutas att det beror på 
pandemin och att rörelsemönster ändras. Kvinnor och flickor som redan tidigare varit begränsade 
har fått ännu mindre handlingsutrymme. För redan utsatta innebär det en ökad risk att utsättas 
för våld. Isolering kan dessutom innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets 
stödinsatser. 

Det är viktigt att mer fokus läggs på det förebyggande och attitydförändrande arbetet och därför 
bör en nollvision för mäns våld mot kvinnor utformas och konkretiseras inom det socialpolitiska 
området. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. En nollvision kan vara ett viktigt styrmedel i 
det arbetet. 

Situationen är oacceptabel och ovärdig ett av världens mest jämställda länder. Det här är ett 
samhällsproblem som förtjänar största möjliga politiska uppmärksamhet. Det är dags att skicka 
en tydlig signal till oss själva och alla andra – det är dags att införa en nollvision för mäns våld 
mot kvinnor i Öckerö kommun 

 

Förslag till beslut 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

 
Att – Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att 
konkretisera en nollvision för mäns våld mot kvinnor.  

 
 

Maria Brauer (S)    Annika Andersson (V)  Boel Lanne (MP)           
 
 










