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Kommunstyrelsen 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

KALLELSE 
Kommunfullmäktige 
 
 
Dag och tid: 2021-04-26 Kl:18:00 
Plats: Bibliotekshuset, stora salen och Digitalt  
Justerare: Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
Det digitala mötet kommer ske via Teams.  
 
Inloggning sker från 17.00. Senast 17.45 ska alla vara anslutna till mötet. Vid 
tekniska problem ring 60 60 43 el. 60 60 48 
 
Kallade 
 
Ledamöter 
  
Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e vice ordförande, 
Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt 
Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), 
Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Georgos Moschos 
(S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), 
Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Fahad Almedane (S), Ulla 
Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Karin Olofsson (MP), 
Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Lennart 
Axelsson (C), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta 
Andersson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (-), 
Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist 
(M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård 
(SD), Petri Niska (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
  
Ersättare 
 Mimmi Pirttilä (S), Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Gunilla Djurberg 
(S), Christoffer Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent 
Persson (S), Emma Graaf (S) Henrik Vang (V), Anna Ider (V), Anna Wik (MP), 
Christopher Vipond (MP), Claes Andersson (KD), Roger Lundvold (KD), 
Mikael Hallin (C), Per-Inge Karlsson (C), Jenny Svensson (L), Mathias 
Lundgren (L), Fredrik Kvist (M), Camilla Graaf (M), Richard Mellgren (M), Per-
Erik Vrang (M), Anna Sheridan (SD), Aili Räisänen (SD) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 
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Kommunstyrelsen 

Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 
www.tidaholm.se

2 Handlingar att anmäla 2021/12 

3 Information om årsredovisning de kommunala bolagen 2021/145 

4 Besvarande av Interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
heltidsprojektet 

2021/138 

5 Besvarande av Interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående digitala 
hjälpmedel i skolan 

2021/144 

6 Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande 
reinvestering Västra station 

2021/106 

7 Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning 

2021/104 

8 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som 
har beslutats av nämnder 

2021/110 

9 Beslut om rapport över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats 

2021/110 

10 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande 

2021/120 

11 Beslut om entledigande från uppdrag Camilla Graaf (-) 2018/406 

12 Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Camilla Graaf (-) 

2018/406 

13 Mötets avslutande 2021/10 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING 2020 
 
 
 

 
 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Elnät AB får 
härmed avge följande Årsredovisning 

 
 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 

Styrelsen och verkställande direktören För Tidaholms Elnät AB får härmed avge 
följande Årsredovisning. 
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VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal, samt hållbarhet, 
driftsäkerhet och att bibehålla våra 
elnätspriser. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbetet förfinats och majoriteten av 
våra mål är numera mätbara och väsentligt 
tydligare. 

Detta har gett oss en tydligare bild av hur och 
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och 
är grunden i vår handlingsplan och nya 
styrkort för 2020 och 2021. 

Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser 
har vi lyckats med, priserna har varit 
oförändrade under 2020. 

Temperaturen under 2020 har varit ca 87% av 
ett normalt år enligt SMHI, detta påverkar oss 
givetvis en hel del. Det som är glädjande är att 
elnätet ändå ger ett mycket bra resultat. Tack 
vare ett mycket gott arbete som hela 
koncernen är delaktiga i, mycket bra jobbat! 

Målet kring vår driftsäkerhet har under året 
utsattas för stora utmaningar med flera 
störningar på överliggande elnät. Vi har 
samtidigt haft problem med olika nätdelar 
under året. Vår målsättning var 99,7% 
leveranssäkerhet, utfallet blev 98,2%, vi 
kommer under kommande år intensifiera 
arbetet kring detta för att nå våra mål och ha 
en hög leveranssäkerhet. 

Under året har vi anslutit två större 
vindkraftsverk vid Orreholmen. Under 
sommaren driftsatte vi vindkraftsverken och 
de kommer att producera stora mängder 
förnyelsebar energi i vårt elnät. 

En stor optimism råder just nu inför framtiden 
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med 
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela 
bolaget. 

Framtidsspaning 
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och 
möjligheter som kommer att utveckla våra 
bolag och vår personal. 

De större projekten som ligger i en nära 
framtid är att digitalisera vårt elnät samt att 
fortsätta vårt arbete med vädersäkring. Vi 
kommer under året montera 
elkvalitétsutrustning i elnätet. Vi kommer att 
utöka övervakningsutrustningen för att 
minimera driftstörningar och samtidigt ha en 
bättre kontroll på kvalitén i elnätet. 

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt 
Vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden 
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet 
med att utveckla infrastrukturen såväl 
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation 
och utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Tack! 
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare 
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har 
varit många utmaningar och möjligheter och 
stora förändringar, men resultatet av vårt 
arbete utvecklar våra verksamheter och driver 
hela koncernen framåt, stort tack för allt gott 
arbete! 

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners för förtroendet ni gett 
oss under året. Min förhoppning är att vi i 
även i fortsättningen skall ha ett bra 
samarbete och fortsätta bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart Tidaholm. 

 
Mattias Andersson, VD 
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Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse - Allmänt om 
verksamheten 
Tidaholms Elnät har uppdraget av Tidaholms 
kommun att driva eldistribution. År 2020 var 
bolagets 20:e verksamhetsår. 

 
Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till 
100 % av Tidaholms Energi AB. 

 
Vision - koncernen Tidaholms Energi 
Tidaholms Energi AB utvecklar 
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och 
attraktiv. 

 
Affärsidé - koncernen Tidaholms energi 
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden 
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar 
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation 
och bostäder, bidrar vi till att göra det 
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms 
kommun. Vi bygger vår framgång genom 
närhet, omtanke och kvalitet. 

 

 
Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser 
har vi lyckats med, elnätspriserna har varit 
oförändrade under 2020. 

 
Under året har vi haft en driftsäkerhet på 
98,2%! Vi har haft 0,37 driftstörningar per 
kund under året i elnätet. Orsaken till 
driftstörningar har varit flera avbrott på 
överliggande nät som drabbar samtliga våra 
kunder, vi råder inte över denna typ av 
driftstörningar. Vi har även haft driftstörningar 
i vårt eget nät och merparten är 
väderrelaterade. 

 
Energiomsättningen blev totalt 120 GWh och 
förlustenergin uppgick till 5,5 GWh. Inom vårt 
nätområde producerades 68 GWh 
lokalproducerad el. 

 
Under året har vi anslutit 33 st nya 
elnätskunder. Vi har även anslutit 12 st nya 
microproduktionsanläggningar, 1 större 
solcellspark och två vindkraftsverk. Vi har ökat 
på den lokala och förnyelsebara produktionen 
i vårt nätområde med ca 10.000.000 kWh per 
år. 

 
Priset för elleveranser i Tidaholm var 
oförändrat under 2020. Detta medförde 
placeringen 30 av 290 i Nils Holgersson 
undersökningen för 2020. Vår plats från 
föregående år var 45. Vi är nära vårt mål mot 
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre. 

 
Under året har vi investerat 12 MSEK. Anslutit 
vindkraft i området samt fortsatt arbetet med 
nya Rosenbergsområdets elnät. I övrigt består 
investeringarnas främst av att vi har ersatt 
luftledningar med jordkabel. Arbetet med att 
förbättra vår driftsäkerhet pågår kontinuerligt. 

 
Personal 
Tidaholms Elnät har ingen anställd personal, 
tjänster köps av Tidaholms Energi AB. 

 
Miljöpåverkan 
Tidaholms Elnät AB bedriver ingen verksamhet 
som kräver tillstånd enligt miljöskyddslagen. 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 41 398 42 434 41 231 39 789 
Rörelsemarginal % 20 28 20 24 
Balansomslutning 186 881 189 032 153 141 171 050 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

34 31 31 24 
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Viktiga förhållanden 
Vårt förhållande med vår ägare Tidaholms 
kommun är ett ytterst viktigt förhållande som 
förbättras kontinuerligt med en ökad dialog 
och samsyn gällande utvecklingen av såväl 
bolaget som Tidaholms kommun i stort. 

 
Arbetet i föreningen Vår Energi är ytterligare 
ett viktigt förhållande där samverkan sker i 
många frågor såsom elmätarprojektet, 
arbetsmiljöarbetet, materialupphandling och 
inte minst erfarenhetsutbytet bland vår 
personal. 

 
Förväntad framtida utveckling 
I vårt nätområde sker en större utbyggnad av 
vindkraft främst i trakten runt Velinga. 
Projektet Velinga kommer att färdigställas 
under 2021, det är en stor investering för vår 
del. 
Vi ser ljust på framtiden med många 
spännande utmaningar som ligger framför oss. 
Vår vision kommer även i fortsättning ”att 
vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden 
mer attraktiv”. Arbetet med att utveckla vår 
infrastruktur fortskrider. 

 
Vårt ändamål och befogenhet under 
året 
Vi har under året uppfyllt de fastställda 
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt 
bolagsordningen. 

 
Verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. 

 
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en 
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen 
som för VD som för övrig personal. Under året 
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra 
sätt. 

 
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15% 
soliditet och resultatet för 2020 är 34% för 
bolaget. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål ät att överträffa våra ägardirektiv. 

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 
Vi har flera investeringsprojekt som kommer 
att löpa under 2021. Vi prioriterar 
digitalisering av elnätet samt vädersäkring av 
luftledningsnätet. 

 
Under 2021 kommer vi fortsätta arbete med 
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara 
färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades under 
2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer 
att kräva en stor insats såväl med personal 
som med inköp av elmätare. 
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   1 431  

Summa   1 431  
 
 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 

Eget kapital  

2019-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
5 000 

 
– 

 
20 

 
– – 1 431 

 
6 451 

Justerad IB 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 

2020-12-31  Bundet eget kapita  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital, 
Nyemission 

under reg 

Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond 
Övr bundna 

fonder 

Över-  Fond för Bal.res. 
kursfond verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
5 000 

 
– 

 
20 

 
– – 1 431 

 
6 451 

Justerad IB 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
Årets resultat    – – 

Vid årets utgång 5 000 – 20 – – 1 431 6 451 
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Resultaträkning  

Belopp i tkr Not 2020 2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
41 398 

 
42 434 

Övriga rörelseintäkter 3   6 273    324  
  47 671 42 758 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-13 650 

 
-9 022 

Övriga externa kostnader  -20 347 -16 823 
Av- och nedskrivningar av materiella    
anläggningstillgångar    -5 552    -5 195  
Rörelseresultat  8 122 11 718 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter  – – 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5   -435    -500  
Resultat efter finansiella poster  7 687 11 218 

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga    -7 687    -11 218  
Resultat före skatt  – – 

Skatt på årets resultat    –    –  
Årets resultat  0 0 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 166 253  131 755 
Inventarier, verktyg och installationer 7 –  – 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
8 

 
  3 612  

  
  32 146  

  169 865  163 901 
Summa anläggningstillgångar  169 865  163 901 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    1 087     663  
  1 087  663 
Kortfristiga fordringar     
Fordringar hos koncernföretag  15 529  24 070 
Aktuell skattefordran  350  350 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    50     48  
  15 929  24 468 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    –     –  
  –  – 
Summa omsättningstillgångar  17 016  25 131 

SUMMA TILLGÅNGAR  186 881  189 032 
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
5 000 

  
5 000 

Reservfond    20     20  
  5 020  5 020 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
1 431 

  
1 431 

Årets resultat    0     0  
  1 431  1 431 
  6 451  6 451 
Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 

  
  70 865  

  
  63 177  

  70 865  63 177 
Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 
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  40 200  

  
  41 800  

  40 200  41 800 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
3 997 

  
3 200 

Skuld till Tidaholms kommun 
Aktuell skatteskuld 
Övriga skulder 

 10 749 
–      

11 377 

 23 950 
–      

11 067 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    43 242     39 387  
  69 365  77 604 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  186 881  189 032 

Assently: d60cb7e105125bcba9e36ddb6a673c5c49a5b7b2df4cc4573bef7b19a4615a5f1f5e62f585392f5216fcd9f526c7eb13532d0913a24460f9de8678b1f70acb3e



Tidaholms Elnät AB 

Org nr 556004-3332 

9 

 

 

 
 
 

Noter 
Belopp i tkr om inget annat anges 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt 
på överförd el. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, bolagets anläggningar, har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i   
komponenter vilka skrivs av separat.  

 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

 
 

Nyttjandeperiod 
Eldistributionsanläggningar 40 år 
Eldistributionsanläggningar, elektronik 15 år 
Kundkommunikation/Elmätare 10 år 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

 
 

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

 
Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas  
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas 
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla  
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. 
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

 
Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas 
varje balansdag. 
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Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
 

Redovisning av anslutningsavgifter 
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftsparker i Anneberg, Velinga och 
Orreholmen har periodiseras. Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år 
vilket motsvarar förväntad livslängd på vindkraftsverken. 
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
 

 2020 2019 
Nettoomsättning per rörelsegren   

Intäkter elnät, högspänning 6 847 6 796 
Intäkter elnät, lågspänning 28 991 28 753 
Intäkter elnät, effekt 5 173 5 209 
Myndighetsavgifter m.m.   387    1 676  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

41 398 42 434 

Sverige   41 398    42 434  
 41 398 42 434 

 
Not 3 Övriga rörelseintäkter 
 2020 2019 
Försäljning av skrot och övriga rörelseintäkter   6 273    324  
 6 273 324 

 
 

Not 4 Personal 
 

Medelantalet anställda 
2020 2019 

 

 

  – –  
Totalt – – 
Företaget saknar anställda. 

 
 
 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 2020 2019 

 
Räntekostnader, koncernföretag 

 
-429 

 
-443 

Räntekostnader, övriga   -6    -57  
 -435 -500 
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
 

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

185 257 

 
 

171 726 
Omklassificeringar   40 050    13 531  
Vid årets slut 225 307 185 257 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-53 502 

 
-48 308 

Årets avskrivning   -5 552    -5 194  
Vid årets slut -59 054 -53 502 

Redovisat värde vid årets slut 166 253 131 755 
 

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar består framförallt av distributionsanläggningar för 
överföring av elektrisk ström. 

 
 
 

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

  46  

 
 

  46  
Vid årets slut 46 46 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
  -46  

 
  -46  

Vid årets slut -46 -46 

Redovisat värde vid årets slut – – 

 
Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 

  

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
32 146 

 
22 443 

Omklassificeringar -40 050 -13 531 
Investeringar   11 516    23 234  
Redovisat värde vid årets slut 3 612 32 146 
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Not 9 Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen 

 
8 000 

 
8 000 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen   32 200    33 800  
Summa 40 200 41 800 

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
  

Ställda säkerheter Inga Inga 
För egna skulder och avsättningar   

Eventualförpliktelser 
Inga 

  

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut   

Vi har flera investeringsprojekt som kommer att löpa under 2020. Vi prioriterar digitalisering av elnätet 
samt vädersäkring av luftledningsnätet. 

Under 2020 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta samtliga elmätare. Detta skall vara färdigställt år 
2024. Projektet kommer att kräva en stor insats av personalen samt medföra en stor investeringskostnad. 

 
Not 12 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm. 
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i. 

 
 

Samtliga bolag inom koncernen ägs till 100% av Tidaholms kommun. 
 

Not 13 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

 
Not 14 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   1 431  

Summa   1 431  
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tidaholms Elnät AB, org.nr 556004-3332

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tidaholms Elnät AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Tidaholms Elnät ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och

av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Tidaholms Elnät AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

Tidaholms Elnät AB 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.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 2. Det är styrelsen

och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan

och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 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 årsredovisningen 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 säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

1 av 3

  2021-03-31 11:39:04 UTCSignerat 1746829 1 / 4Oneflow ID Sida



revision som utförs enligt ISA och 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 påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning för Tidaholms Elnät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tidaholms Elnät AB 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad

så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson

Auktoriserad revisor
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Tidaholms Energi AB 
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VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet, 
driftsäkerhet, att bibehålla våra priser, arbeta 
med renovering och kundnöjdhet. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbete förfinats och majoriteten av 
våra mål är numera mätbara och väsentligt 
tydligare. 

Detta har gett oss en tydligare bild av hur och 
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och 
är grunden i vår handlingsplan och styrkort för 
2020 och 2021. 

Vårt mål att bibehålla våra fjärrvärme- och 
elnätspriser har vi lyckats med, priserna har 
varit oförändrade under 2020. 

Temperaturen under 2020 har varit ca 87% av 
ett normalt år enligt SMHI, detta påverkar oss 
givetvis en hel del. Det som är glädjande är att 
våra verksamheter som el och fjärrvärme ändå 
ger ett mycket bra resultat, tack vare ett 
mycket gott arbete som hela koncernen är 
delaktiga i. Mycket bra jobbat! 

Vi har under året förhandlat kring vårt 
leasingavtal på kraftvärmeverket Eldaren. 
Under 2021 kommer vi att lösa leasingavtalet 
och detta kommer att påverka oss på ett 
mycket positivt sätt. 

En stor optimism råder just nu inför framtiden 
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med 
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela 
bolaget. 

 

Framtidsspaning 
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och 
möjligheter som kommer att utveckla våra 
bolag och vår personal. 

De större projekten som ligger i en nära 
framtid är att digitalisera och höja kvalitén i 
våra nät för att kunna ta emot och leverera 
ännu mer grön miljövänlig energi i näten. På 
fastighetssidan har vi stora planer på att 
fortsätta renovera vårt fastighetsbestånd och 

utöka vårt bestånd med de två husen på 
Kungsbro och Kaplanen i centrala Tidaholm. 

Utbygganden av stadsnätet kommer också att 
löpa på under ett par år tills vi når de högt 
uppsatta målen. Vårt primära fokus är att 
bygga fibernät på landsbygden för att alla 
Tidaholmare skall få tillgång till bredband. 

Vi kommer även att fortsätta bygga ut 
laddstolpsinfrastrukturen i Tidaholm med ett 
flertal laddstolpar för det växande antalet 
elbilar. 

Vår solcellsanläggning monteras i detta nu och 
beräknas vara klar under mars 2021. 

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt 
vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden 
och göra den hållbar och attraktiv”. Arbetet 
med att utveckla infrastrukturen såväl 
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation 
och utveckla den befintliga verksamheten 
fortskrider. 

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare 
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har 
varit många utmaningar och möjligheter och 
stora förändringar, men resultatet av vårt 
arbete utvecklar våra verksamheter och driver 
hela koncernen framåt, stort tack för allt gott 
arbete! 

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners för förtroendet ni gett 
oss under året. Min förhoppning är att vi i 
även i fortsättningen skall ha ett bra 
samarbete och fortsätta bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart Tidaholm. 

 
 
 

Mattias Andersson, VD 
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Medarbetarnöjdhet 
90,5% 

Personal 
Målarbete 
Verksamhetsmålen har under året satt 
riktningen för arbetet och trots en del 
påverkan under coronapandemin har 
engagemanget varit högt på alla nivåer inom 
organisationen. 

 
Arbetsmiljö 
Arbetet med ständiga förbättringar inom 
arbetsmiljöområdet har fortsatt och 
utvecklats under år 2020. Nya rutiner har 
kommit på plats för arbetet mot koncernens 
målsättning att ha en hälsofrämjande 
arbetsplats. 

 
Personalomsättning 
Vid årets början bestod personalgruppen av 
37 medarbetare, varav 36 tillsvidareanställda 
och 1 visstidsanställd. Under året har det 
gjorts två ersättningsrekryteringar och ett 
föräldravikariat har tillsatts. Vi har haft en 
pensionsavgång som var tillsatt redan förra 
året samt avslutat en visstidsanställning. Tre 
medarbetare har slutat och ersatts under året. 
Det ger en personalomsättning på 7,8 %. 

Medarbetaren i fokus 
2020 har varit ett medarbetarår för ökad 
medarbetarnöjdhet. Coronapandemin har 
gjort det till lite av en utmaning eftersom 
personalsamlingar och afterwork har fått 
utebli. Däremot har vi genomfört TBE- 
vaccinationer för samtliga, två 
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre 
samverkan och utsett Årets medarbetare, för 
att nämna några saker. 

 
Medarbetarenkät 
Vi är otroligt stolta över att våra medarbetare 
trivs. Ett resultat på hela 90,5 % 
medarbetarnöjdhet överträffar våra 
förhoppningar och visar att vi verkligen gör 
något rätt. 

 

 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 1,5 % för 
Tidaholms Energi AB och 0,6 % för Tidaholms 
bostadsaktiebolag. Vilket är fantastiska siffror, 
inte desto mindre under en pågående 
pandemi. 

 
Distansering 
Distans har varit temat under 2020 för oss 
som för alla andra och varit den största 
påfrestningen – vi har saknat varandra. Våra 
montörer och fastighetsskötare har hållit 
ställningarna på plats medan våra 
kontorsmedarbetare har fått turas om att 
jobba hemifrån. Pandemin är inte över ännu 
så arbetet följer med oss in i 2021 och vi 
längtar alla tills vi kan träffas igen. 

 
Friskvård 
Vi har även i år haft vår stående tid för 
innebandy 1 gång per vecka, men det har inte 
kunnat nyttjas på samma sätt. 
Stegutmaningarna har däremot passat bra och 
hela 19 medarbetare har deltagit i 
utmaningen att gå 10 000 steg om dagen i 40 
dagar. 

 
Uttaget friskvårdsbidrag 
Medarbetarna inom koncernen har nyttjat 
44% av friskvårdsbidraget. (TEAB 41,2 % och 
TBAB 57,5 %. 
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Miljö 
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och 
miljöaktiviteter har vi genomfört under året. 

Allmännyttans klimatinitiativ 
Tidaholms Bostads AB har skrivit på ett 
gemensamt upprop inom allmännyttan med 
syfte att minska utsläppen av växthusgaser. 

 
Fossilfritt Sverige 
Tidaholms Energi AB deltar i initiativet 
Fossilfritt Sverige med målet att Sverige ska bli 
ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 

 
HVO 
Det har införts ett helt fossilfritt bränsle till 
koncernens fordon som har genererat en 
besparing på fossila CO2 utsläpp med 99,9%, 
detta är oerhört positivt. 

 
RME 
Vi har installerat teknisk utrustning för att 
förbränna RME i stället för traditionell 
eldningsolja. Arbetet färdigställs under våren 
2021. De gällande subventioner kring RME 
diskuteras på riksplanet, diskussionerna är 
inte helt positiva för vår del. Subventionen 
kommer troligtvis att försvinna och detta 
innebär att kostnaden för att förbränna RME 
kommer bli hög. Det är olyckligt att besluten 
kring fossilfria bränsle inte synkroniserar med 
den vardag som samhället har. 

 
Energieffektiviseringar 
Vi arbetar kontinuerligt med 
energieffektiversring i våra fastigheter och i 
våra verksamheter. Resultat är bra och vi har 
minskat energiförbrukningen i vissa 
fastigheter uppemot 50%. Vi kommer under 
början av 2021 att redovisa vårt 
hållbarhetsarbete. 

 
Solceller 
Under slutet av året inledde vi byggnation av 
en solcellsanläggning på Smedjegatan, den 
kommer att stå klar i början av 2021. 

 
Minskat bilåkande 
En trevlig bieffekt av Tappa motionsutmaning 
blev att fler lämnade bilen hemma och tog 
cykeln eller gick till jobbet och under lunchen. 

 

 

Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Tidaholms Energi AB har uppdraget att 
producera, distribuera och sälja fjärrvärme 
och el samt bygga och driva infrastruktur för 
IT. 2020 var bolagets 20:e verksamhetsår. 

Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till 
100 % av Tidaholms kommun. 

Tidaholms Energi AB är en viktig drivkraft för 
att skapa attraktionskraft, utveckla 
Tidaholmsbygden och göra den attraktiv och 
hållbar. Genom skräddarsydda, prisvärda 
erbjudanden för såväl infrastruktur, tjänster 
och lösningar för el, fjärrvärme som för IT- 
kommunikation och bostäder, bidrar vi till att 
göra det attraktivt att leva, bo och verka i 
Tidaholms kommun. Vi bygger vår framgång 
genom närhet, omtanke och kvalitet. 

 
Koncernen 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 139 080 146 931 136 404 122 900 
Rörelsemarginal % 17 23 20 20 
Balansomslutning 594 755 547 875 500 471 465 266 
Soliditet % 21 21 18 16 
Definitioner: se 
not 

    

Moderföretaget 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 92 917 100 265 92 974 80 000 
Rörelsemarginal % 12 15 14 13 
Balansomslutning 275 001 280 234 261 185 302 168 
Soliditet % 24 21 18 12 
Definitioner: se 
not 
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Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 
Verksamhetspresentation 
Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för 
utveckling, produktion och utbyggnad av 
fjärrvärmesystemet samt försäljning till 
kunder i Tidaholms kommun. 

Affärsområde Stadsnät ansvarar för utveckling 
och utbyggnad av stadsnät i Tidaholms 
kommun. De ansvarar även för 
tjänsteförsäljning av bredband, ADSL och 
kabel-tv i främst Tidaholms kommun. 

Affärsområdet Elhandel bedriver elförsäljning 
främst inom Tidaholms kommun. 

Resultatenhet Elnätsavdelning bedriver 
tjänsteförsäljning åt i huvudsak Tidaholms 
Elnät AB men även internt inom Tidaholms 
Energi AB. Resultatenhet elnätsavdelning 
bedriver även extern tjänsteförsäljning. 

Resultatenhet Gemensamma Funktioner 
innehåller administration, ekonomi, HR, 
kundservice och företagsledning. 

 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

 
Kundnöjdhet 
Vi har ett långsiktigt mål att bli bäst i Sverige 
på koncernnivå! Detta mål är högt ställt och 
det finns många utmaningar för att komma 
ända dit. Vi arbetar för fullt med att göra våra 
kunder nöjda och en ny NKI mätning kommer 
att ske under 2021. 

Personal 
Under 2020 har vi haft bemanning på alla 
tjänster och verksamheten har kunnat mogna. 
Utmaningarna med corona har ställt krav på 
ledningen både när det gäller innovation och 
tid men ansträngningarna har inte varit 
förgäves, personalen mår bra och 
verksamheten har klarat sig. En del gott har 
också kommit ur denna annars mycket 
påfrestande och oroliga tid. 

 
Stadsnät 
Affärsområde Stadsnät har haft en intensiv 
byggnationstakt och under året har vi 
investerat stora summor i vårt fibernät. 
Arbetet med offensiv utbyggnad har gett 
resultat och vi har nu anslutit 4 072 fastigheter 
till fibernätet och förberett 1 719 fastigheter 
för framtida anslutningar. Sammantaget i 
Tidaholm (6 680 st) beräknar vi att ca 87% av 
fastigheterna har anslutit sig eller erhållit ett 
erbjudande. 

Under 2020 har 379 villor och företag anslutits 
med fiber, kanalisation är framdragen till 
ytterligare 1719 fastigheter för framtida 
anslutningar. 
Under året har vi sålt en del kapacitetstjänster 
till olika företag inom kommunen. 
Nätet har fungerat mycket bra under året vi 
har haft en driftsäkerhet på 99,96 % och vi har 
endast haft några få mindre driftstörningar. 

 
Under året har Vänerenergi AB köpt in sig i 
Bosnet AB, vi äger numera 20% av bolaget, 
bolaget byte av namn i samband med detta, 
bolaget heter numera Bosnet AB 

 
Under året har investeringar gjorts med ca 
15,7 MSEK i vårt stadsnät. 

 
Fjärrvärme 
Tidaholms Energi AB har nu haft sitt elfte år 
med kraftvärmeverket Eldaren. Anläggningen 
motsvarar ställda förväntningar. 
Under 2020 såldes 49,3 GWh förnyelsebar 
värme. Detta är 5,5 GWh mindre än 
budgeterat. 
Vi har under 2020 producerat 8,6 GWh 
förnyelsebar el i kraftvärmeverket Eldaren. 
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Den energi vi har producerat har varit 99,9% 
förnyelsebar, detta är helt fantastiskt och vi är 
mycket stolta över att kunna bidra till att 
värna om miljön. 

Vid årsskiftet hade vi 25 800 utsläppsrätter 
och 21 623 elcertifikat på våra konton. 
Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas inte 
som intäkt vid tilldelningen, intäkten redovisas 
vid försäljning. 

Under 2020 har 5 nya kunder anslutits till 
fjärrvärme vilket medför att det numera finns 
225 kunder. Totalt är 1 768 hushåll anslutna 
till fjärrvärme. 

Priset för fjärrvärmeleveranser i Tidaholm var 
oförändrat under 2020. Detta medförde 
placeringen 35 av 255 i Nils Holgersson 
undersökningen för 2020. Vår plats från 
föregående år var 43. Vi är på god väg mot 
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre. 

Under året har vi byggt 745 m ny kulvert. Den 
totala kulvertlängden på fjärrvärmenätet är 27 
418 m. Under året har investeringar gjorts 
med 3,6 MSEK. 

Under året har vi färdigställt vårt vindskydd 
för krossning av bränsle, samt installerat en ny 
reservinmatning till panna 2. 
Alla våra tekniker är numera certifierade 
pannskötare vilket vi är ett av de första 
bolagen i Sverige med. 

 
Elnät 
Hela branschen är på väg in i en helt ny era. Vi 
kommer att se stora förändringar med 
solceller, laddstolpar som ger stora 
utmaningar i vårt elnät. Detta sker nu i 
Tidaholm och vi har nu 63 solcellsanläggningar 

anslutna till vårt elnät. Under 2020 
monterades det 4 nya anläggningar. 

 
Vi har under året anslutit ett större 
vindkraftsprojekt i Orreholmen, verken 
kommer att producera ca 18 GWh per år. 
Vi har ännu inte driftsatt de tre 
vindkraftverken i Velinga, de planeras att 
starta under juni månad 2021. 

 

 
Produktionen i vårt elnät ökar väsentligt, det 
produceras idag ca 68 GWh grön el i vårt 
område. 

 
Vi har under året sålt vår vattenkraftstation i 
Fröjered till en annan aktör, försäljningen 
gjordes under september månad. 

 
Elhandel/Marknad 
Elhandeln startades upp den 1 januari 2015 
och vår målsättning var att bli det lokala och 
miljövänliga alternativet rörande elhandel i 
Tidaholm. Det kan man säga att vi under 2020 
har blivit! 

Vi har under året levererat grön el från främst 
vattenkraft till samtliga våra elhandelskunder. 

Vid årsskiftet 2020/21 hade vi ca 62% av 
hushållen i Tidaholm som elhandelskunder! 

 
Vi har ersatt ca 51 000 000 kWh av mixel 
(kärnkraft, vattenkraft mm) mot Svensk 
vattenkrafts och vindkrafts-el till våra kunder i 
Tidaholm, detta är en enastående miljöinsats. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857



Tidaholms Energi AB 
Org nr 556063-9683 

7 

 

 

Vi har under året reviderat alla processer och 
krav gällande schysst elhandlare och vi är även 
fortsättningsvis certifierade. 

 

 

Vi arbetar för fullt med att digitalisera vårt 
arbete, vi har prioriterat arbetet med fokus på 
miljön och på effektivitet. Vi har under året 
arbetat med att minimera pappersfakturor, vi 
skickar idag ca 3 000 fakturor mindre per 
månad via ordinarie postgång. 

Vi har arbetat fram en gemensam 
företagsprofil för hela koncernen. Alla bilar 
har fått en uppfräschning och en modernare 
bolagsprofil monterad. 

Vi har även under 2020 haft samma höga 
ersättningar som microproducenter 
(solcellsägare med flera) får sin 
egenproducerad el. 
Vi är Sverigeledande i det vi ger i ersättning till 
microproducenter, detta tycker vi är viktigt, 
att vi kan bidra till en utbyggnad av mindre 
elproduktionsanläggningar. 

 
Fastighet 

 

Vi har förvärvat en ny fastighet och har 
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största 
fastighetsförvaltaren i Tidaholm. 

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i 
linje med vårt mål att renovera samtliga 
lägenheter innan 2035. 

Vi har aktivt arbetat med 
energieffektiviseringar i alla våra fastigheter 
och resultatet är fantastiskt. Vi har gjort stora 
besparingar på vår energiförbrukning. 

Projektering av fastigheterna Kaplanen och 
Kungsbro är klar och vår plan är att byggstart 
skall ske under mitten av 2021. 

 

 
Vårt ändamål och befogenhet under 
året 
Vi har under året uppfyllt de fastställda 
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt 
bolagsordningen. 

 
Verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. 

 
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en 
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen 
som för VD som för övrig personal. Under året 
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra 
sätt. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv. 

 
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15% 
soliditet och resultatet för 2020 är 21% för 
hela koncernen sammantaget. 
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Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 
Vi har flera investeringsprojekt som kommer 
att löpa under 2020. Utvecklingen för 
Tidaholm styr i stor utsträckning våra 
investeringar och utvecklingen av våra 
nyttigheter. 

 
Under 2021 kommer vi fortsätta arbetet med 
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara 
färdigställt till 2024. 

 
Vi arbetar för fullt med utbyggnaden av 
stadsnätet och siktar på att nå de nationella 
målen. Marknaden styr även här vår 
utbyggnad till viss grad exempelvis om Telia 
lägger ner sitt telenät behöver vi prioritera om 
vissa investeringar eller utöka 
investeringsramen ytterligare. 

 
Vi utreder i samarbete med Tidaholms 
kommun om framtiden för kommunens 
gatubelysningsanläggningar och vår plan är att 
under 2021 kommer vi ha ett projekt klart. 

 
På fastighetssidan har vi en dialog med ägaren 
om framtida mål och strategier. Arbetet 
kommer att fortgå under våren. 

 
Vi kommer att påbörja renoveringen av 
fastigheterna på Kungsbro och Kaplanen och 
de kommer att färdigställs under 2022. 

 
Arbetet med att förbereda verksamheterna 
efter beskedet att Nobia flyttar sin 
verksamhet är inlett och detta kommer att 
påverka oss i stor utsträckning. 

 
Covid 19 kommer att påverka oss i viss 
utsträckning även under 2021 och vi håller i 
och håller ut. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Eget kapital - koncernen 
 

2019-12-31  

Aktiekapital Övrigt Reserver Bal.res. Innehav utan Summa eget 
tillskjutet 

kapital 
inkl årets 

resultat 
bestämmande 

inflytande 
kapital 

 
Ingående balans 9 000 13 221 – 

 
70 174 

 
– 

 
92 395 

Justerad IB 9 000 13 221 – 70 174 – 92 395 
Årets resultat 22 746 – 22 746 

Förändringar direkt mot eget kapital 
   

Skatteeffekt ändrad skattesats – -12 – -12 
Summa – – – -12 – -12 

 
 

Vid årets utgång 9 000 13 221 – 92 908 – 115 129 

2020-12-31    
Aktiekapital Övrigt Reserver Bal.res. Innehav utan Summa eget 

tillskjutet 
kapital 

inkl årets 
resultat 

bestämmande 
inflytande 

kapital 

 
Ingående balans 9 000 13 221 – 

 
92 908 

 
– 

 
115 129 

Justerad IB 9 000 13 221 – 92 908 – 115 129 
Årets resultat 14 797 – 14 797 

Förändringar direkt mot eget kapital 
   

Utrangering internvinst – -4 323 – -4 323 
Skatteeffekt ändrad skattesats – 368 – 368 
Summa – – – -3 955 – -3 955 

 
 

Vid årets utgång 9 000 13 221 – 103 750 – 125 971 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Eget kapital - moderföretaget 
 

 
2019-12-31  Bundet eget kapita l  Fritt eget kapital  

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
9 000 

 
– 

 
– 

 
12 523 

 
– -712 

 
20 811 

Justerad IB 9 000 – – 12 523 – -712 20 811 
Årets resultat     -426 -426 
Vid årets utgång 9 000 – – 12 523 – -1 138 20 385 

2020-12-31  Bundet eget kapita l  Fritt eget kapital  
 Aktiekapital Uppskriv- 

ningsfond 
Reservfond Över- 

kursfond 
Fond för Bal.res. 

verkligt värde   inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
9 000 

 
– 

 
– 

 
12 523 

 
– -1 138 

 
20 385 

Justerad IB 9 000 – – 12 523 – -1 138 20 385 
Årets resultat     -421 -421 

Vid årets utgång 9 000 – – 12 523 – -1 559 19 964 

 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 963 445 kr disponeras enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning 10 964 

 

Summa 10 964 
 

 
 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Resultaträkning - koncernen  

Belopp i tkr Not 2020  2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
139 080 

  
146 931 

Aktiverat arbete för egen räkning 
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 

 2 064 
 

66 

 1 921 
 

38 
Övriga rörelseintäkter    10 774     5 329  
  151 984  154 219 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-48 291 

  
-45 354 

Övriga externa kostnader 3 -28 585  -27 513 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

4 -25 663 
 
  -25 671  

 -24 430 
 
  -23 683  

Rörelseresultat 5 23 774  33 239 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

 
 

6 

 

119 

  

158 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7   -5 216     -4 636  
Resultat efter finansiella poster  18 677  28 761 

Resultat före skatt  18 677  28 761 

Skatt på årets resultat 8   -3 880     -6 015  
Årets resultat  14 797  22 746 
Hänförligt till     
Moderföretagets aktieägare  14 797  22 746 
Innehav utan bestämmande inflytande  0  0 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 9 149 117  133 355 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 326 268  289 728 
Inventarier, verktyg och installationer 11 2 227  2 555 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
12 

 
  31 687  

  
  50 287  

  509 299  475 925 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 2 838  2 757 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16, 18 142  142 
Uppskjuten skattefordran 17 17 340  17 636 
Andra långfristiga fordringar 18   60     101  
  20 380  20 636 
Summa anläggningstillgångar  529 679  496 561 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m 19    

Råvaror och förnödenheter    3 126     2 890  
  3 126  2 890 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  31 298  32 091 
Aktuell skattefordran  796  886 
Fordran på Tidaholms kommun  –  4 008 
Övriga fordringar  748  580 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20   9 527     10 567  
  42 369  48 132 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    19 581     292  
  19 581  292 
Summa omsättningstillgångar  65 076  51 314 

SUMMA TILLGÅNGAR  594 755  547 875 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 
Aktiekapital 

21, 22  
9 000 

  
9 000 

Övrigt tillskjutet kapital  13 221  13 221 
Balanserat resultat inkl årets resultat    103 750     92 908  
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  125 971  115 129 

Innehav utan bestämmande inflytande 
Summa eget kapital 

   –  
125 971 

   –  
115 129 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

 
 

17 

 

  40 144  

  

  37 056  
  40 144  37 056 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

23  
  317 358  

  
  309 824  

  317 358  309 824 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

  
20 656 

  
12 556 

Skuld till Tidaholms kommun  7 665  – 
Leverantörsskulder  18 380  9 270 
Aktuell skatteskuld  466  – 
Övriga skulder  13 691  13 557 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25   50 424     50 483  
  111 282  85 866 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  594 755  547 875 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Kassaflödesanalys - koncernen  

 
Belopp i tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

 
 

29 

 
 

18 677 

 
 

28 761 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31   21 436    23 683  
  40 113 52 444 
Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

   –    –  

förändringar av rörelsekapital  40 113 52 444 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 

  
-236 

 
-421 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -1 780 11 135 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder    24 734    -737  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    62 831    62 421  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

  

-66 235 

 

-75 677 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  2 824 131 
Avyttring av förvaltningsfastigheter    –    591  
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -63 411    -74 955  

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 

  

31 400 

 

27 795 
Amortering av lån    -11 531    -15 135  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    19 869    12 660  

Årets kassaflöde  19 289 126 
Likvida medel vid årets början  292 166 
Likvida medel vid årets slut 30 19 581 292 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Resultaträkning - moderföretaget    

Belopp i tkr Not 2020 2019 
 
Nettoomsättning 

 
2 

 
92 917 

 
100 265 

Aktiverat arbete för egen räkning  2 064 1 921 
Övriga rörelseintäkter    7 090    6 170  
  102 071 108 356 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-31 788 

 
-34 499 

Övriga externa kostnader 3 -24 808 -26 918 
Personalkostnader 4 -21 617 -20 843 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella    

anläggningstillgångar  -11 489 -10 855 
Förlust försäljning anläggningstillgång    -1 720    –  
Rörelseresultat 5 10 649 15 241 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 513 588 
Räntekostnader och liknande resultatposter 7   -1 790    -1 311  
Resultat efter finansiella poster  9 372 14 518 

Bokslutsdispositioner    

Bokslutsdispositioner, övriga    -9 853    -15 030  
Resultat före skatt  -481 -512 

Skatt på årets resultat 8   60    86  
Årets resultat  -421 -426 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 9 38 749  38 665 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 108 976  98 376 
Inventarier, verktyg och installationer 11 1 172  1 357 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
12 

 
  10 178  

  
  15 158  

  159 075  153 556 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 13 18 040  18 040 
Fordringar hos koncernföretag 14 40 200  41 800 
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 15 1 500  1 500 

Uppskjuten skattefordran  660  599 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16, 18   142     142  
  60 542  62 081 
Summa anläggningstillgångar  219 617  215 637 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m 19    

Råvaror och förnödenheter    1 928     2 119  
  1 928  2 119 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  32 317  33 661 
Fordringar hos Tidaholms kommun  –  26 858 
Aktuell skattefordran  714  714 
Övriga fordringar  631  465 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20   452     726  
  34 114  62 424 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank 30   19 342     54  
  19 342  54 
Summa omsättningstillgångar  55 384  64 597 

SUMMA TILLGÅNGAR  275 001  280 234 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 21, 22    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital    9 000     9 000  
  9 000  9 000 
Fritt eget kapital     

Överkursfond  12 523  12 523 
Balanserat resultat  -1 138  -712 
Årets resultat    -421     -426  
    10 964     11 385  
  19 964  20 385 
Obeskattade reserver     
Ackumulerade överavskrivningar    57 883     48 029  
  57 883  48 029 
Långfristiga skulder 23    
Övriga skulder till kreditinstitut    144 227     160 779  
  144 227  160 779 
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  17 652  10 152 
Leverantörsskulder  10 371  6 744 
Skulder till koncernföretag  17 500  23 956 
Övriga skulder  2 042  1 911 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25   5 362     8 278  
  52 927  51 041 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  275 001  280 234 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Kassaflödesanalys - moderföretaget  

Belopp i tkr  2020 2019 
 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

  
 

9 372 

 
 

14 518 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31   11 489    10 855  
  20 861 25 373 
Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

   –    –  

förändringar av rörelsekapital  20 861 25 373 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 

  
191 

 
-337 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -7 063 25 106 
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder    29 758    -25 651  
Kassaflöde från den löpande verksamheten    43 747    24 491  

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

  

-19 832 

 

-17 284 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  2 824 131 
Avyttring av finansiella tillgångar    1 600    1 600  
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -15 408    -15 553  

Finansieringsverksamheten 
Amortering av lån 

  

  -9 052  

 

  -8 902  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -9 052    -8 902  

Årets kassaflöde  19 287 36 
Likvida medel vid årets början    55    19  
Likvida medel vid årets slut 30 19 342 55 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857
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Noter 
Belopp i tkr om inget annat anges 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”. 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

 
Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader och tekniska anläggningar, har 
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har 
därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. 

 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

 
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857



Tidaholms Energi AB 

Org nr 556063-9683 

20 

 

 

 
 

Nyttjandeperiod 
Inventarier, verktyg och installationer 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 
Byggnader och mark 
Byggnader och tekniska anläggningar består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. 
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars 
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars 
nyttjandeperiod varierar. 
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader: 
Kontorsbyggnader 
Byggnadsstomme 40 år 
Ventilation 10 år 
Hiss 10 år 
Tak 20 år 
Industribyggnad 
Byggnadsstomme 35 år 
Ventilation 10 år 
Anläggningar 
Markanläggningar 20 år 
Fjärrvärmecentraler, abonnentcentraler 20 år 
Fjärrvärmeledningar 25 år 
Fjärrvärmemätare 5 år 
Optokabel / Kanalisation 15-20 år 
Eldistributionsanläggningar 40 år 
Eldistributionsanläggningar - elektronik 15 år 
Kundkommunikationsanläggningar/Elmätare 10 år 

 
 

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i 
koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 
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Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing- 
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. 

 
Finansiella leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i 
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta 
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt 
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som 
tillgång. 

 
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av 
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår 
de uppkommit. 

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden. 

 
 
 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 
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Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

 
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

 
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

 
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

 
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 

 
 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte- 
metoden. 
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Ersättningar till anställda 
 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas 
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde. 

 
 
 

Övriga långfristiga ersättningar till anställda 
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen 
på balansdagen. 

 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida 
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för 
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

 
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för 
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde- 
beräknats. 

 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att 
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

 
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

 
Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse 
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

 
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp 
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas 
varje balansdag. 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857



Tidaholms Energi AB 

Org nr 556063-9683 

25 

 

 

 
 
 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
Redovisning av anslutningsavgifter 
Intäkter gällande anslutningsavgifter av väsentlig storlek perodiseras över investeringens förväntade 
livslängd. 

 
Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

 
 

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning 
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 
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Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste- 
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och 
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

 
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs- 
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets- 
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och 
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill. 

 
Goodwill 
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

 
Negativ goodwill 
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara 
nettotillgångar. 

 
 

Justering av förvärvsanalys 
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre 
återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv 
månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten 
redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning. 
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Intresseföretag 
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller 
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, 
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen 
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens 
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill 
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning 
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat 
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- 
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill. 
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter 
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital- 
andelsfonden. 

 
 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller 
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning 
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som 
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något 
nedskrivningsbehov. 

 
Redovisningsprinciper i moderföretaget 
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings- 
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i 
anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning 
successivt över tillgångens nyttjandeperiod. 

 
Låneutgifter 
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i moderföretaget. 

 
Leasing 
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget. 
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Finansiella tillgångar och skulder 
 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

 
Ersättningar till anställda 
I moderföretaget redovisas de förmånsbestämda planerna enligt förenklingsreglerna i BFNAR 
2012:1. 

 
Skatt 
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver. 

 
Intäkter 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas i moderföretaget som 
intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden). 

 
Anteciperad utdelning 
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget 
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. 

 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. 
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 

 
Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av 
andelens redovisade värde. 

 
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i 
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde. 

 
Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens 
redovisade värde. 

 
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i 
utbyte redovisas direkt i eget kapital. 

 
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om åter- 
betalning fattats. 
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 
 

 2020 2019 
Koncernen   
Nettoomsättning per rörelsegren   
Nätavgifter 38 610 39 245 
Hyresintäkter 24 109 22 874 
Elförsäljning 17 585 20 317 
Värmeleveranser 31 100 33 218 
Mottagningsavgifter 4 245 3 162 
Elproduktion 2 394 5 294 
Bredband och stadsnät 14 288 10 353 
Anslutning fjärrvärme 294 345 
Anslutning bredband 2 345 2 566 
Försäljning elcertifikat – 5 424 
Periodiserade vindkraftsanslutningar 1 349 823 
Engångsavgifter 648 1 274 
Övrigt   2 113    2 036  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

139 080 146 931 

Sverige   139 080    146 931  
 139 080 146 931 

 2020 2019 
Moderföretaget   
Nettoomsättning per rörelsegren   
Elförsörjning 17 585 20 317 
Värmeleveranser 33 042 35 310 
Mottagningsavgifter 4 245 3 162 
Elproduktion 2 395 5 294 
Bredband och stadsnät 14 733 10 630 
Anslutning fjärrvärme 294 345 
Anslutning bredband 2 345 2 566 
Försäljning gemensamma omkostnader dotterbolag 7 987 6 996 
Försäljning tjänster och material dotterbolag 10 291 10 221 
Försäljning tilldelade elcertifikat   –    5 424  
 
Nettoomsättning per geografisk marknad 

92 917 100 265 

Sverige   92 917    100 265  
 92 917 100 265 
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  

  2020 2019 
Koncern 
PwC 
Revisionsuppdrag 

  
 

185 

 
 

185 
Skatterådgivning  – 27 
Andra uppdrag  14 8 

 
Moderföretag 
PwC 
Revisionsuppdrag 

  
 
 

85 

 
 
 

85 
Andra uppdrag  2 2 

 
 
 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 
 

Medelantalet anställda varav varav 
2020 män 2019 män 

 

Moderföretaget 
Sverige   31 83% 29 83%  
Totalt i moderföretaget 31 83% 29 83% 

 
Dotterföretag 
Sverige   7 57% 6 37%  
Totalt i dotterföretag 7 57% 6 37% 

Koncernen totalt 38 78% 35 76% 
 
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
 Andel kvinnor Andel kvinnor 

Moderföretaget 
  

Styrelsen 43% 43% 

Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 

Koncernen totalt 
  

Styrelsen 43% 43% 
Övriga ledande befattningshavare 0% 0% 
 
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

  
2020 

    
2019 

  

 Löner och 
ersättningar 

Sociala 
kostnader 

 Löner och 
ersättningar 

  Sociala 
kostnader 

Moderföretaget 15 058 6 199  14 258   6 071 
(varav pensionskostnad) 1) (1 535)    1) (1 206) 

Dotterföretag 2 839 860  2 431   842 
(varav pensionskostnad)  

 

(91)     (71) 

Koncernen totalt 17 897 7 059  16 689   6 913 
(varav pensionskostnad) 2) (1 626)    2) (1 277) 

 
1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 445 tkr (f.å. 454 tkr) företagets VD och styrelse. 

 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 445 tr (f.å. 454 tkr) företagets VD och styrelse. 
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga 
anställda 

 
 2020    2019  

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda 

 Styrelse 
och VD 

 Övriga 
anställda 

Moderföretaget 
(varav tantiem o.d.) 

2 072 
(–) 

13 569  2 026 
(–) 

 13 045 

Dotterföretag 
(varav tantiem o.d.) 

– 
(–) 

2 839  – 
(–) 

 2 473 

Koncernen totalt 
(varav tantiem o.d.) 

 

2 072 
(–) 

16 408  2 026 
(–) 

 15 518 

 
VDs uppsägningstid är för arbetstagaren sex månader och för arbetsgivaren tolv månader. 

 
 

Not 5 Operationell leasing 
 

Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Koncern 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 

 
 

  2020-12-31  

 
 

    2019-12-31  
uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Inom ett år 902 229 
Mellan ett och fem år   1 948    380  

 2 850 609 

   2020    2019  
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 911 703 

 
 
 

Moderföretaget 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 

 
  2020-12-31  

 
    2019-12-31  

uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Inom ett år 64 449 6 614 
Mellan ett och fem år 1 948 26 671 
Senare än fem år   –    21 974  

 66 397 55 259 

   2020    2019  
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 7 531 6 911 

 
Moderföretaget löste ett leasingavtal avseende en fjärrvärmeanläggning i januari 2021 vilket motsvarar 
leasingavgifter på 63 547 tkr. För övrigt så leasas det fordon enligt avtal om operationell leasing. 
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Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2020 2019 
Koncernen 
Ränteintäkter, koncernföretag 

 
– 

 
– 

Ränteintäkter, övriga   160    158  
 
Moderföretaget 

119 158 

Ränteintäkter, koncernföretag 429 443 
Ränteintäkter, övriga   84    145  
 513 588 

 
Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 
Koncernen 
Räntekostnader, koncernföretag 

 
– 

 
– 

Räntekostnader, övriga   -5 216    -4 636  
 
Moderföretaget 

-5 216 -4 636 

Räntekostnader, övriga   -1 313    -1 311  
 -1 790 -1 311 

 
Not 8 Skatt på årets resultat 

 
 

Avstämning av effektiv skatt  
  2020  2019 
Koncernen Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt  18 677  28 761 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% -3 847 20,6% -5 925 

Andra icke-avdragsgilla kostnader 0,1% -25 0,3% -82 

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler/ 0,4% -68 0,3% -93 

Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt -0,3% 60 -0,3% 85 

Redovisad effektiv skatt 20,8% -3 880 20,9% -6 015 

  
2020 

 
2019 

Moderföretaget Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt  -481  -512 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 20,6% 99 20,6% 105 

Ej avdragsgilla kostnader -6,4% -31 -2,1% -11 

Skatt hänförlig till tidigare år -14,1% -68 -19,3% -93 
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt 12,5% 60 17,7% 85 
Redovisad effektiv skatt 12,5% 60 16,8% 86 

Assently: 9442e7153ad96dbf8614bfd0300571e0d226c981e6a5131cb926631ede237ef6189fd2fc82e8427e8ea0fb2b8c38c4972d6eb9ed6b518cc51bedf48e7f4b4857



Tidaholms Energi AB 

Org nr 556063-9683 

Not 9 Byggnader och mark 
2020-12-31 2019-12-31 

34 

 

 

 

Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

 

Vid årets början 218 776 183 542 
Nyanskaffningar 5 785 26 882 
Rörelseförvärv 16 443 10 913 
Avyttringar och utrangeringar   –    -2 561  
Vid årets slut 241 004 218 776 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -85 222 -82 097 
Rörelseförvärv -199 -134 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 970 
Årets avskrivning   -6 466    -5 160  
Vid årets slut -91 887 -85 421 

Redovisat värde vid årets slut 149 117 133 355 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 67 852 67 852 
Nyanskaffningar   2 644    –  
Vid årets slut 70 496 67 852 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -29 187 -26 650 
Årets avskrivning   -2 560    -2 537  
Vid årets slut -31 747 -29 187 

Redovisat värde vid årets slut 38 749 38 665 

Varav mark   2020-12-31      2019-12-31  
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   3 816    3 361  
Redovisat värde vid årets slut   3 816    3 361  

Moderföretaget 
  

Ackumulerade anskaffningsvärden   678    678  
Redovisat värde vid årets slut   678    678  
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Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 474 812 448 234 
Avyttringar och utrangeringar -26 200 – 
Omklassificeringar   61 875    26 578  
Vid årets slut 510 487 474 812 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-181 284 

 
-163 989 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 19 053 – 
Årets avskrivning   -18 188    -17 295  
Vid årets slut -180 419 -181 284 

Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 

 
  -3 800  

 
  -3 800  

Vid årets slut   -3 800    -3 800  
Redovisat värde vid årets slut 326 268 289 728 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

175 576 

 
 

162 530 
Avyttringar och utrangeringar -21 877 – 
Omklassificeringar   21 825    13 046  
Vid årets slut 175 524 175 576 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-73 400 

 
-65 742 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 19 053 – 
Årets avskrivning   -8 401    -7 658  
Vid årets slut -62 748 -73 400 

Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början 

 
  -3 800  

 
  -3 800  

Vid årets slut   -3 800    -3 800  
Redovisat värde vid årets slut 108 976 98 376 
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Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 18 209 18 380 
Nyanskaffningar 689 161 
Avyttringar och utrangeringar   -723    -332  
Vid årets slut 18 175 18 209 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -15 655 -14 761 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 723 201 
Årets avskrivning   -1 016    -1 095  
Vid årets slut -15 948 -15 655 

Redovisat värde vid årets slut 2 227 2 555 

 2020-12-31 2019-12-31 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 12 754 13 086 
Nyanskaffningar 345 – 
Avyttringar och utrangeringar   -62    -332  
Vid årets slut 13 037 12 754 

Ackumulerade avskrivningar 
  

Vid årets början -11 397 -10 938 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 62 201 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -530    -660  
Vid årets slut -11 865 -11 397 

Redovisat värde vid årets slut 1 172 1 357 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott   

avseende materiella anläggningstillgångar   
 2020-12-31 2019-12-31 

Koncernen 
Vid årets början 

 
50 287 

 
39 143 

Omklassificeringar -67 658 -64 533 
Investeringar   49 058    75 677  
Redovisat värde vid årets slut 31 687 50 287 

Moderföretaget 
Vid årets början 

 
15 158 

 
10 920 

Omklassificeringar -24 467 -13 046 
Investeringar   19 487    17 284  
Redovisat värde vid årets slut 10 178 15 158 
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Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början   18 040    18 040  
Vid årets slut 18 040 18 040 

Redovisat värde vid årets slut 18 040 18 040 
 
 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
 

   2020-12-31       2019-12-31  
 
Dotterföretag / Org nr / Säte 

Antal 
andelar 

Andel  
i % i) 

Redovisat 
värde 

 Redovisat 
värde 

 
Tidaholms Elnät AB, 556004-3332, Tidaholm 

 
5 000 

 
100,0 

 
5 040 

  
5 040 

Tidaholms Bostads AB, 556041-4582, Tidaholm 10 000 100,0 13 000  13 000 
   18 040  18 040 

 
i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna 
för totalt antal aktier. 

 
 

Not 14 Fordringar hos koncernföretag 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 
 

41 800 

 
 
 

43 400 
Omklassificeringar   -1 600    -1 600  
Vid årets slut 40 200 41 800 

Redovisat värde vid årets slut 40 200 41 800 
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

2 757 

 
 

2 720 
Årets andel i intresseföretag och gemensamt 
styrda företags resultat 

 
  81  

 
  37  

Vid årets slut 2 838 2 757 

Redovisat värde vid årets slut 2 838 2 757 

Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

  1 500  

 
 

  1 500  
Vid årets slut 1 500 1 500 

Redovisat värde vid årets slut 1 500 1 500 
 
 

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 
2020-12-31 

 
Intresseföretag 
/ org nr, säte 

 

Justerat EK 
/ Årets resultat 

Andelar 
/ antal 

i % i) 

Kapitalan- 

delens värde 
i koncernen 

 
Redov värde 

hos moderföretaget 

Direkt ägda     

Bredband Östra Skaraborg AB 
556673-3175, Tidaholm 

– 
14 190 

– 
20,0 

 
2 838 

 
1 500 

   2 838 1 500 

    
2019-12-31 

 
Intresseföretag 

 

Justerat EK 

Andelar 
/ antal 

Kapitalan- 

delens värde 
 

Redov värde 
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget 

 
Direkt ägda 

    

Bredband Östra Skaraborg AB 
556673-3175, Tidaholm 

– 
10 879 

– 
25,0 

 
2 720 

 
1 500 

   2 720 1 500 
 

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna 
för totalt antal aktier. 
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början   142    142  
Vid årets slut 142 142 

Redovisat värde vid årets slut 142 142 

Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början   142    142  
Vid årets slut 142 142 

Redovisat värde vid årets slut 142 142 
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Not 17 Uppskjuten skatt 
  2020-12-31  

Redovisat Skattemässigt Temporär 
Koncernen värde värde skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga    
till uppskjuten skattefordran    
Byggnader och mark, moderbolaget 38 749 41 952 3 203 
Effekt K3-regler, leasing   256 749    326 268    69 519  
 295 498 368 220 72 722 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga    
till uppskjuten skatteskuld    
Bokslutsdispositioner moderbolag 57 883 – 57 883 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB 70 865 – 70 865 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag -10 976 – -10 976 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel -214 – -214 
Effekt K3-regler anläggningar 326 268 259 107 67 161 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   -821    –    -821  
 443 005 259 107 183 898 

  
2020-12-31 

 

 Uppskjuten Uppskjuten  
Koncernen skattefordran skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader    

Byggnader och mark, moderbolaget 660 – 660 
Effekt K3-regler, leasing 14 321 – 14 321 
Bokslutsdispositioner moderbolag  11 924 -11 924 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB  14 598 -14 598 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag 2 261 – 2 261 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel 98 -44 142 
Effekt K3-regler anläggningar – 13 835 -13 835 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   –    -169    169  
Uppskjuten skattefordran/skuld 17 340 40 144   -22 804  
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 2019-12-31  
 Redovisat  Skattemässigt  Temporär 
Koncernen värde  värde  skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Byggnader och mark, moderbolaget 

 
 

38 665 

  
 

41 387 

  
 

2 722 
Effekt K3-regler, leasing   220 623     289 682     69 059  
 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 

259 288  331 069  71 781 

till uppskjuten skatteskuld 
Bokslutsdispositioner moderbolag 

 
48 030 

  
– 

  
48 030 

Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB 63 178  –  63 178 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag -8 956  –  -8 956 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel -183  –  -183 
Effekt K3-regler anläggningar 289 682  222 295  67 387 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter   1 471     –     1 471  
 393 222  222 295  170 927 

   
2019-12-31 

  

 Uppskjuten  Uppskjuten   
Koncernen skattefordran  skatteskuld  Netto 
 
Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark, moderbolaget 

 
 

599 

  
 

– 

  
 

599 
Effekt K3-regler, leasing 15 193  –  15 193 
Bokslutsdispositioner moderbolag –  9 894  -9 894 
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB –  13 015  -13 015 
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag 1 845  –  1 845 
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel –  -38  38 
Effekt K3-regler anläggningar –  13 882  -13 882 
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter –  303  -303 
Uppskjuten skattefordran/skuld 17 637  37 056    -19 419  

   
2020-12-31 

  

 Redovisat  Skattemässigt  Temporär 
Moderföretaget värde  värde  skillnad 

Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Byggnader och mark 

 
 
  38 071  

  
 

  35 169  

  
 
  -2 902  

 38 071  35 169  -2 902 

   
2020-12-31 

  

 Uppskjuten  Uppskjuten   
Moderföretaget skattefordran  skatteskuld  Netto 

Väsentliga temporära skillnader 
Byggnader och mark 

 
  660  

  
  –  

  
  660  

Uppskjuten skattefordran/skuld   660     –     660  
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 660  –  660 
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Not 18 Andra långfristiga fordringar 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 101 63 
Tillkommande fordringar 20 38 
Reglerade fordringar   -61    –  
Vid årets slut 60 101 
Redovisat värde vid årets slut 60 101 

 
 

Not 19 Varulager m m 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncern   

Varulager redovisat till anskaffningsvärde 3 126 2 890 

 
Moderföretag 
Varulager redovisat till anskaffningsvärde 

 
 

1 928 

 
 

2 119 

 
 
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
Koncern   
Upplupna intäkter 8 723 9 780 
Förutbetalda licenser och abonnemang   804    786  
 9 527 10 567 

Moderföretag 
  

Upplupna intäkter – 202 
Förutbetalda kostnader, övrigt   452    524  
 452 726 
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Not 21 Disposition av vinst eller förlust 
 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 963 445 kr disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 10 964 
Summa 10 964 

Not 22 Antal aktier och kvotvärde 

  2020-12-31  2019-12-31  
antal aktier 9 000 9 000 
kvotvärde 1 000 1 000 

Not 23 Långfristiga skulder 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
 

212 322 

 
 

185 481 
 212 322 185 481 
Moderföretaget 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
 

115 269 

 
 

123 121 
 115 269 123 121 

 
Not 24 Checkräkningskredit 

 
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen 
Beviljad kreditlimit 

 
23 000 

 
23 000 

Outnyttjad del   -23 000    -23 000  
Utnyttjat kreditbelopp – – 

Moderföretaget 
Beviljad kreditlimit 

 
20 000 

 
20 000 

Outnyttjad del   -20 000    -20 000  
Utnyttjat kreditbelopp – – 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 2020-12-31 2019-12-31 
Koncernen   
Upplupna kostnader, personalrelaterat 1 865 1 548 
Upplupen ränta 536 498 
Miljöavgift utsläpp kväveoxid 1 000 1 000 
Upplupna kostnader, övrigt 1 433 6 375 
Förutbetalda intäkter   45 590    41 062  
 50 424 50 483 
Moderföretaget   

Upplupna kostnader, personalrelaterat 1 584 1 480 
Upplupen ränta 494 475 
Miljöavgift utsläpp kväveoxid 1 000 1 000 
Upplupna kostnader, övrigt 1 433 4 811 
Förutbetalda intäkter   851    512  

 5 362 8 278 
 
Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen 
 
Belopp i tkr 

 
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 
Ställda säkerheter 

   

Koncernen 
   

 
Övriga ställda panter och säkerheter 
Företagsinteckningar 

 
 
  31 318  

  
 
  31 318  

 31 318  31 318 

Summa ställda säkerheter 31 318  31 318 

 
Eventualförpliktelser 

   

Garantiförbindelse Fastigo, 70 tkr (41 tkr)    
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Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget 

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 
 

 
Ställda säkerheter 
Moderföretaget 
För egna skulder och avsättningar 

 
Övriga ställda panter och säkerheter 
Företagsinteckningar   31 318   31 318 
Summa ställda säkerheter  31 318  31 318 

 
 

Eventualförpliktelser 
Inga. 

 
 

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderbolaget löste ett leasingavtal gällande ett kraftvärmeverk 4 januari 2021. Detta objekt finns med som 
en anläggning i koncernens redovisning i denna rapport för detta och tidigare räkenskapsår. Bolaget 
stallängens Bostads AB fusionerades med Tidaholms Bostads AB i februari 2021 

 
 
 
 
 

Not 29 Betalda räntor och erhållen utdelning  
  2020 2019 
Koncernen 
Erhållen ränta 

  
180 

 
158 

Erlagd ränta  -5 216 -4 636 

  
2020 2019 

Moderföretaget 
Erhållen ränta 

  
513 

 
588 

Erlagd ränta  -1 790 -1 311 
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Not 30 Likvida medel 
 

Koncernen 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Banktillgodohavanden 19 581 292 
  

19 581 292 
 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
- De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

 
 

2020-12-31 2019-12-31 
 

Moderföretaget 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 
Banktillgodohavanden 19 343 55 

  

19 343 55 
 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
- De kan lätt omvandlas till kassamedel. 

 
Not 31 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  
 2020  2019 
Koncernen 
Avskrivningar 

 
21 436 

  
23 683 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster –  – 
 21 436  23 683 

 2020  2019 
Moderföretaget 
Avskrivningar 

 
11 489 

  
10 855 

 11 489  10 855 

Not 32 Koncernuppgifter    

Tidaholms Energi AB är moderföretag i den koncern där de helägda dotterföretagen Tidaholms Elnät AB, 
org nr 556004-3332, samt Tidaholms Bostadsbolag AB, org nr 556041-4582, med säte i Tidaholm, ingår. 
Moderföretaget ingår i en koncern där Tidaholms kommun, org nr 2120000-1736, med säte i Tidaholm, 
upprättar koncernredovisning för den största koncernen. 
Tidaholms Bostads AB äger bolaget Stallängens Bostads AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm 
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Not 33 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Tidaholms Energi AB, org.nr 556063-9683

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Tidaholms Energi AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och

koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

moderbolaget och koncernen 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.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns

på sidorna 2-4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör

inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den

information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt

inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i

det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och

koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och

verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören

för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 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 och verkställande direktören avser

att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av

detta.
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Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 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 säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 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 påverka de ekonomiska beslut som

användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på

Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av

revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning för Tidaholms Energi AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav

som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och

koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland

annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande

sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens

webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Skövde den 31 mars 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Björn Andersson

Auktoriserad revisor

3 av 3

  2021-03-31 11:37:25 UTCSignerat 1746788 3 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Björn Erik Lennart Andersson

Björn Andersson

Auktoriserad revisor

2021-03-31 11:37:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-03-31 11:37:25 UTCSignerat 1746788 4 / 4Oneflow ID Sida



Tidaholms Bostads AB 
Org nr 556041-4582 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÅRSREDOVISNING 2020 
 
 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms 

Bostadsaktiebolag får härmed avge följande Årsredovisning 
 
 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60de



Tidaholms Bostads AB 
Org nr 556041-4582 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Bostadsaktiebolag får 
härmed avge följande Årsredovisning. 

 

Innehåll 
VD har ordet ..................................................................................................................... 2 

Framtidsspaning ............................................................................................................... 2 

Tack! ................................................................................................................................. 2 

Personal ............................................................................................................................ 3 

Miljö .................................................................................................................................. 4 

Årsredovisning .................................................................................................................. 4 

Förvaltningsberättelse - Allmänt om verksamheten .................................................... 4 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning ........................................... 4 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret ................................................................ 5 

Vårt ändamål och befogenhet under året .................................................................... 5 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut .......................................................... 5 

Rapport över förändringar i eget kapital ........................................................................... 6 
Resultaträkning................................................................................................................. 7 
Balansräkning ................................................................................................................... 8 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ........................................10 
Underskrifter ................................................................................................................... 16 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60de



2 

 

 

VD har ordet 
De fokusområden vi har arbetat med under år 
2020 är projektet ”Tidaholms bästa 
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet, 
renovering och att utöka vårt 
fastighetsbestånd. 

Under året har hela vårt arbete kring strategi 
och målarbetet förfinats och majoriteten av 
våra mål är numera mätbara och väsentligt 
tydligare. Detta har gett oss en tydligare bild 
av hur och åt vilket håll verksamheten ska 
utvecklas och är grunden i vår handlingsplan 
och nya styrkort för 2020 och 2021. 

Vi har förvärvat en ny fastighet genom köpet 
av bolaget Stallängens Bostad AB och har 
arbetat vidare mot vårt mål, att bli den största 
fastighetsförvaltaren i Tidaholm. 

Renovering i Kv. Brage är påbörjad vilket går i 
linje med vårt mål att renovera samtliga 
lägenheter innan 2035. 

Vi har aktivt arbetat med energi- 
effektiviseringar i alla våra fastigheter och 
resultatet är fantastiskt bra och har lett till 
stora besparingar på vår energiförbrukning. 

Projektering av Kaplanen/Kungsbro 
fastigheterna är klar och vår plan är att 
byggstart skall ske under mitten av 2021. 

En stor optimism råder just nu inför framtiden 
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med 
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela 
bolaget. 

 

Framtidsspaning 
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och 
möjligheter som kommer att utveckla våra 
bolag och vår personal. 

De större projekten som ligger i en nära 
framtid är att fortsätta renovera vårt 
fastighetsbestånd och att arbeta mot vårt mål 
med 50 nya lägenheter innan 2025. 

Vi kommer även under kommande år planera 
för att montera upp laddstolpar vid våra 

områden, marknaden styr givetvis detta 
projekt. 

Vi kommer även i fortsättningen arbeta enligt 
vår vision med att ”utveckla Tidaholmsbygden 
och gör den hållbar och attraktiv”. Arbetet 
med att utveckla infrastrukturen såväl 
stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation 
och utveckla den befintliga verksamheten. 

 

Tack! 
Jag vill passa på att tacka alla medarbetare 
och styrelsen för ett väl genomfört år. Det har 
varit många utmaningar och möjligheter och 
stora förändringar, men resultatet av vårt 
arbete utvecklar våra verksamheter och driver 
hela koncernen framåt. Stort tack för allt gott 
arbete! 

Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer 
och samarbetspartners för förtroendet ni gett 
oss under året. Min förhoppning är att vi i 
även i fortsättningen skall ha ett bra 
samarbete och fortsätta bidra till en bättre 
miljö och ett hållbart Tidaholm. 

 

 
 

Mattias Andersson, VD 
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Medarbetarnöjdhet 
90,5% 

 

Personal 
Målarbete 
Verksamhetsmålen har under året satt 
riktningen för arbetet och trots en del 
påverkan av coronapandemin har 
engagemanget varit högt på alla nivåer inom 
organisationen. 

 
Arbetsmiljö 
Arbetet med ständiga förbättringar inom 
arbetsmiljöområdet har fortsatt och 
utvecklats under år 2020. Nya rutiner har 
kommit på plats för arbetet mot koncernens 
målsättning att ha en hälsofrämjande 
arbetsplats. 

 
Personalomsättning 
Vid årets början bestod personalgruppen av 6 
medarbetare samtliga tillsvidareanställda. 
Under året har en av dessa slutat och ersatts 
av annan tillsvidareanställd. Utöver detta har 
verksamheten utökat med en 
tillsvidareanställd. 

 
Medarbetaren i fokus 
2020 har varit ett medarbetarår för ökad 
medarbetarnöjdhet. Coronapandemin har 
gjort det till lite av en utmaning eftersom 
personalsamlingar och after work har fått 
utebli. Däremot har vi genomfört TBE- 
vaccinationer för samtliga, två 
motionsutmaningar, vi har uppnått en bättre 
samverkan och utsett Årets medarbetare, för 
att nämna några saker. 

 
Medarbetarenkät 
Vi är otroligt stolta över att våra medarbetare 
trivs. Ett resultat på hela 90,5 % 
medarbetarnöjdhet överträffar våra 
förhoppningar och visar att vi verkligen gör 
något rätt. 

 

 

 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2020 landar på 
0,6 % för Tidaholms bostadsaktiebolag. Vilket 
är fantastiska siffror, inte desto mindre under 
en pågående pandemi. 

 
Distansering 
Distans har varit temat under 2020 för oss 
som för alla andra och varit den största 
påfrestningen – vi har saknat varandra. Våra 
fastighetsskötare har hållit ställningarna på 
plats medan våra kontorsmedarbetare har fått 
turas om att jobba hemifrån. Pandemin är inte 
över ännu så arbetet följer med oss in i 2021, 
och vi längtar alla tills vi kan träffas igen. 

 
Friskvård 
Vi har även i år haft vår stående tid för 
innebandy 1 gång per vecka, men det har inte 
kunnat nyttjas på samma sätt. 
Stegutmaningarna har däremot passat bra och 
flera av medarbetarna har deltagit i en 
utmaning i vardagsmotion. 

 
Uttaget friskvårdsbidrag 
Medarbetarna i bolaget har nyttjat 57,5 % av 
friskvårdsbidraget. 
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Miljö 
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och 
miljöaktiviteter har vi genomfört under året. 

Allmännyttans klimatinitiativ 
Tidaholms Bostads AB har skrivit på ett 
gemensamt upprop inom allmännyttan med 
syfte att minska utsläppen av växthusgaser. 

 
Fordonsparken i bolaget har minskat sin 
fossila CO2 påverkan med 99,9%, detta genom 
att alla våra fordon drivs med HVO eller el. 

 
Energibesparing 
Vi har aktivt arbetat med energibesparingar 
genom att koppla upp våra fastigheter mot 
övervakningssystem och därmed haft kontroll 
på vår energiförbrukning. 

 
Belysning 
I våra fastigheter monteras löpnade LED 
belysning i trapphus och källare. Dessa styrs 
via närvaro vilket generar en besparing. 

 
 

 

Årsredovisning 
Förvaltningsberättelse- Allmäntom 
verksamheten 

 
Tidaholms Bostads AB ska på olika sätt agera 
på den lokala bostadsmarknaden för att stärka 
kommunens utveckling. Tillgång till bra 

bostäder till rimliga priser är nödvändigt för 
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft 
och tillväxt. 

 
Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till 
100 % av Tidaholms Energi AB. 

 
Vision - koncernen Tidaholms Energi 
Tidaholms Energi AB utvecklar 
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och 
attraktiv. 

 
Affärsidé - koncernen Tidaholms energi 
Genom skräddarsydda, prisvärda erbjudanden 
för såväl infrastruktur, tjänster och lösningar 
för el, fjärrvärme som för IT-kommunikation 
och bostäder, bidrar vi till att göra det 
attraktivt att leva, bo och verka i Tidaholms 
kommun. Vi bygger vår framgång genom 
närhet, omtanke och kvalitet. 

 

 

Utveckling av företagets verksamhet, 
resultat och ställning 

 
 

Ekonomisk översikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 23 669 22 874 21 007 20 377 
Rörelsemarginal % 13 11 10 13 
Balansomslutning 135 260 100 856 74 002 72 543 
Soliditet % 
Definitioner: se not 

12 14 17 15 
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Under året har bolaget fortsatt arbeta med att 
hitta samordningseffekter ihop med 
Tidaholms Energikoncernen. Arbetet löper på 
bra och vi ser stora samordningsfördelar och 
gemensamma utmaningar. 

 
Det har varit och är ett stort tryck på 
lägenheter i vårt bestånd och vi har fler 
intressenter än vad vi kan erbjuda lägenheter. 

 
Under året har fortsatt arbete med renovering 
av våra fastigheter. Vårt renoveringsprojekt på 
Kv. Brage har löpt på bra med vissa 
utmaningar under tiden. Vi har haft en del 
saneringsarbete som påverkar projektet. 

 
Vi har under året köpt fastigheten Stallängen 
5:10. Fastigheten är ett LSS-boende och 
Tidaholms kommun är hyresgäst. 
Fastighetsköpet gjordes som ett bolagsköp, 
Stallängen bostad AB. Detta går helt i linje 
med våra långsiktiga mål. 

 
Vi har en under året skrivit ett markavtal 
gällande fastigheten Kaplanen 1 (Röda skolan) 
med Tidaholms kommun. Arbetet med att 
projektera en ombyggnad till hyreslägenheter 
är gjord. Tidplanen är att renoveringen skall 
inledas under maj månad 2021. 

 
Omflyttningsgraden har varit 7 % och vår 
tillgänglighet var 99,3% för våra bestånd. 

 
Vi har investerat ca 35 MSEK under året. Detta 
är oerhört positivt att vi har kommit in vår nya 
fas med bolaget. 

 
Vårt ändamål och befogenhet under 
året 
Vi har under året uppfyllt de fastställda 
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt 
bolagsordningen. 

 
Verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. 

Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en 
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen 
som för VD som för övrig personal. Under året 
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra 
sätt. 

 
Vårt avkastningsmål i ägardirektivet är 5% och 
resultatet för 2020 är 6,45 % i avkastning. 

 
Vårt andra ekonomimål i ägardirektivet är 15% 
soliditet och resultatet för 2020 är 12 % för 
bolaget. Vi nådde inte det uppsatta målet 
p.g.a. att vi har tagit upp lån i bolaget för 
renoveringar och köp av nya fastigheter, detta 
ger effekten att soliditeten minskar på kort 
sikt, men på lång sikt är det positivt för såväl 
ägaren som för bolaget. 

 
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och 
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv. 

 
Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut 

 
Vi hade under februari en brand som 
inträffade i en hyreslägenhet på Kv. Manhem. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats och vi 
kunde stoppa en spridning av elden. 
Lägenheten totalförstördes, inga 
personskador skedde, vilket är oerhört 
positivt. 

 
Stallängen bostads AB är nu fusionerat med 
Tidaholms Bostads AB. 

 
Vi har en aktiv dialog med vår ägare Tidaholms 
kommun om vårt arbete framåt. Under 2021 
kommer vi att ha flera dialogmöten för att ha 
en samsyn på kommande utmaningar i 
bolaget. 

 
Vi arbetar nu med att fastställa vilken strategi 
vi ska arbeta utefter, detta utreds p.g.a. långa 
tidplaner på vissa tänka projekt. 

 
I övrigt har inga stora händelser skett eller 
som vi behöver rapportera om kring i 
Tidaholms Bostads AB. 
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Eget kapital        

2019-12-31 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital Uppskriv- 
ningsfond 

Reservfond Över- 
kursfond 

Fond för Bal.res. 
verkligt värde   inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

 
– 

 
200 

 
– 

 
– 11 125 

 
12 325 

Justerad IB 1 000 – 200 – – 11 125 12 325 
Årets resultat      1 849 1 849 
Förändringar direkt mot eget kapital 
Fusionsförlust     – -47 -47 
Fusion Willmans Bostad AB –   – 50 50 
Summa – – – – – 3 3 

Vid årets utgång 1 000 – 200 – – 12 977 14 177 

2020-12-31 Bundet eget kapital   Fritt eget kapital   

 Aktiekapital  Reservfond Över- 
kursfond 

Bal.res. 
inkl årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

 
Ingående balans 

 
1 000 

  
200 

 
– 

  
12 977 

 
14 177 

Justerad IB 1 000  200 –  12 977 14 177 
Årets resultat      2 262 2 262 

Vid årets utgång 1 000  200 –  15 239 16 439 

 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   15 239 

Summa   15 239 
 
 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter. 
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Resultaträkning     

Belopp i tkr Not 2020  2019 
 
Hyresintäkter 

  
23 669 

  
22 874 

Övriga förvaltningsintäkter   139   317 
  23 808  23 191 
Rörelsens kostnader 
Fastighetskostnader 

  
-9 123 

  
-10 094 

Övriga externa kostnader  -3 344  -3 712 
Personalkostnader 2 -4 045  -3 586 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -4 218   -3 191 
Rörelseresultat  3 078  2 608 

Resultat från finansiella poster 
    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 36  13 
Räntekostnader och liknande resultatposter 4   -852    -772 
Resultat efter finansiella poster  2 262  1 849 

Resultat före skatt  2 262  1 849 

Skatt på årets resultat 11   –    – 
Årets resultat  2 262  1 849 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 5 94 101  94 690 
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 055  1 197 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 
7 

 
  17 897 

  
  2 983 

  113 053  98 870 
Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag  7 176  – 
Fordringar hos koncernföretag  9 150  – 
Andra långfristiga fordringar 8   60    101 
  16 386  101 
Summa anläggningstillgångar  129 439  98 971 

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter    110    108 
  110  108 
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  53  77 
Fordringar hos koncernföretag  19  – 
Övriga fordringar  124  115 
Fordringar på Tidaholms kommun 10 5 142  1 099 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    295    248 
  5 633  1 539 

Kassa och bank 
    

Kassa och bank    78    238 
  78  238 
Summa omsättningstillgångar  5 821  1 885 

SUMMA TILLGÅNGAR  135 260  100 856 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2020-12-31  2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

  
1 000 

  
1 000 

Reservfond    200    200 
  1 200  1 200 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

  
12 977 

  
11 128 

Årets resultat    2 262    1 849 
  15 239  12 977 
  16 439  14 177 
Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

 
9 

 
  108 314 

  
  79 993 

  108 314  79 993 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

  
3 004 

  
2 404 

Leverantörsskulder  5 072  973 
Skulder till moderföretag  87  114 
Aktuell skatteskuld  253  – 
Övriga skulder  271  378 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 820    2 817 
  10 507  6 686 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  135 260  100 856 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

 
 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som utgör byggnad, har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i 
komponenter vilka skrivs av separat.   

 
Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen. 

 
 

Nyttjandeperiod 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader:  
Hyreshus 
Byggnadsstomme och grund 

 
100 år 

Garage/Carport 50 år 
Stam/Fönster/Köksinredning/Lgh Dörrar/Relaining Stam 50 år 
Värme/Ventilation/Hiss/Tak 40 år 
Fasad 75 år 
Badrum/Tvättstuga/Entrépartier/Entré Armatur/Ny ventilation tvättstuga 20 år 
Inre ytskikt, vitvaror 15 år 
Industribyggnad 
Byggnadsstomme 

 
100 år 

Ventilation 40 år 
Markanläggningar 20 år 
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Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än 
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning 
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 

 
Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 

 
 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

 
Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
Bolaget har inga finansiella instrument. 

 
Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till 
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte- 
metoden. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell 
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt 
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

 
Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 

bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller 

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 

 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden 
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

 
Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. 

 
 

Not 2 Personal 
 

Medelantalet anställda 
2020 2019 

 

  7 6 
Totalt 7 6 

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Ränteintäkter, övriga 

 
  36 

 
  13 

 36 13 
 
 
 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2020 2019 

 
Räntekostnader, övriga 

 
  -852 

 
  -772 

 -852 -772 
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Not 5 Byggnader och mark 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

150 924 

 
 

115 690 
Nyanskaffningar 3 141 26 882 
Rörelseförvärv – 10 913 
Avyttringar och utrangeringar   –   -2 561 
Vid årets slut 154 065 150 924 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-56 234 

 
-55 447 

Rörelseförvärv – -134 
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 970 
Årets avskrivning   -3 730   -2 623 
Vid årets slut -59 964 -56 234 

Redovisat värde vid årets slut 94 101 94 690 

Varav mark   2020-12-31    2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 2 683 2 375 
Rörelseförvärv   -   308 
Redovisat värde vid årets slut   2 683   2 683 

 
 
 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 

 
 

4 299 

 
 

4 138 
Nyanskaffningar 345 161 
Avyttringar och utrangeringar   -660   – 
Vid årets slut 3 984 4 299 

Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 

 
-3 102 

 
-2 667 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 660 – 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -487   -435 
Vid årets slut -2 929 -3 102 

Redovisat värde vid årets slut 1 055 1 197 

Assently: 8c62876c963abc3df58dcf498184a8e1c964fcbf7f3fac210d4b472102cd3fd438cf82c4043d6a41f7de745d4be53d61b65a02f4a210fe1f7b0a1a7f873f60de



Tidaholms Bostadsaktiebolag 

Org nr 556041-4582 

14 

 

 

 
 

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

 2020-12-31 2019-12-31 

 
Vid årets början 

 
2 983 

 
5 780 

Rörelseförvärv – 10 913 
Omklassificeringar -3 141 -37 955 
Investeringar   18 055   24 245 
Redovisat värde vid årets slut 17 897 2 983 

 
 
 

Not 8 Andra långfristiga fordringar 
 2020-12-31 2019-12-31 

 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

Vid årets början 101 63 
Tillkommande fordringar 20 38 
Reglerade fordringar   -61    
 60 101 

Redovisat värde vid årets slut 60 101 

 
Not 9 Långfristiga skulder 

  

 2020-12-31 2019-12-31 
 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 

 
97 053 

 
62 360 
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Not 10 Fordringar på Tidaholms kommun 
 2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit 3 000 3 000 
Outnyttjad del   -3 000   -3 000 
Utnyttjat kreditbelopp – – 

 
Tillgodohavande på Tidaholms kommuns koncernkonto, 5 142 tkr (1 099 tkr). 

 
 

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

Ställda säkerheter Inga Inga 
 

Eventualförpliktelser 
Garantiförbindelse Fastigo 70 tkr (41 tkr) 

 
 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Dotterföretaget Stallängens Bostads AB fusionerades in i bolaget under februari 2021 

 
Not 13 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm. 
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den koncernen som bolaget ingår i. 
Företaget äger Stallängens Bostad AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm. 

 
 

Tidaholms Energi AB ägs till 100% av Tidaholms kommun. 
 

Not 14 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning 
Balansomslutning: Totala tillgångar 
Soliditet: (Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar 

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 238 847 kr, enligt följande: 

 
Balanseras i ny räkning   15 239 

Summa   15 239 
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2021/93 

§ 65 Beslut om ändamålsefterlevnad i de kommunala bolagen samt 
uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda 
dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB under 
2020 har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen 
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
  
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB), 
Tidaholms Elnät AB (TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är 
helägt av Tidaholms kommun (det vill säga kommunen äger 100 procent av 
bolaget). TENAB och TBAB är i sin tur helägda dotterbolag till TEAB.  
 
TEAB äger även till 20 procent Bosnet AB samt 3 procent i Netwest AB vars 
verksamhet är att driva ett regionalt fibernät. 
 
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de kommunägda bolagen, under föregående kalenderår, har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten i 
bolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. § 9 
kommunallagen). Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige. Om 
kommunstyrelsen finner att det har förekommit brister ska kommunstyrelsen 
samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder 
(reglemente för kommunstyrelsen § 4 punkt 5). 
 
Med formuleringen ”de kommunala befogenheterna” avses de 
kommunalrättsliga principer som skrivits in i bolagsordningen såsom 
likställighetsprincipen (2 kap 3 § kommunallagen) och lokaliseringsprincipen  
(2 kap 1 § kommunallagen) etc.  
 
I bolagens bolagsordningar beskrivs ändamålen med bolagens verksamhet. 
Nedan redovisas ändamålsparagraferna för respektive bolag. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TEAB 
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet  
 
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och 
distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och 
konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms 
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt 
försälja sin egenproducerade el.  
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Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget bedriva elnätsverksamhet 
enligt gällande lagstiftning.  
  
Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer.   
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TENAB  
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen 
främja distributionen av el inom Tidaholms kommun. 
 
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TBAB 
 
4 § Ändamål med bolagets verksamhet  
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
  
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  
  
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsen inhämtar underlag för sin årliga bedömning av 
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom uppställda ägardirektiv samt genom 
bestämmelserna i 17 § i bolagens bolagsordningar. Av 17 § framgår att 
kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
I samtliga bolags ägardirektiv § 5.1 framgår att ”Bolaget ska, i samband med 
sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget 
samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till 
kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med 
att uppfylla sina ägardirektiv”.  
  
TEAB med dotterbolag har i sina årsredovisningar uttalat att de under året 
bedömer att de uppfyllt de fastställda kommunala ändamålen på korrekt sätt 
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enligt bolagsordningen. Bolaget framhåller även att verksamheten har utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna som har angetts i 
bolagsordningen. I årsredovisningen framhålls vidare att arbetet med att 
uppfylla ägardirektiven är ”en naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen som 
för VD som för övrig personal”. Bolaget konstaterar vidare att de under året 
har uppfyllt ägardirektivet på ”ett mycket bra sätt” och att de ständigt arbetar 
för förbättring där målet är att överträffa ägardirektiven.  
 
Bolaget framhåller vidare att upprättat ekonomimål i ägardirektivet är 15 
procent soliditet och utfallet för 2020 var 21 procent för hela koncernen 
sammantaget.  
 
Soliditeten i de kommunala bolagen per 2020-12-31 uppgår till: 
 
Soliditet %   2020 2019 2018  
TEAB  25 % 21% 18 % 
TENAB  34 % 31% 31 %  
TBAB  12% 14% 17 % 
TEAB koncernen 21% 21% 18 %  
 
Däremot uppnår inte dotterbolag TBAB det uppställda ekonomimålet gällande 
soliditet år 2020 då bolaget har 12 procent soliditet. Bolaget framhåller att 
orsaken att de inte uppnått 15 procent är för att bolaget tagit upp lån i bolaget 
för renoveringar och köp av nya fastigheter. Bolaget konstaterar att detta ger 
effekt att soliditeten minskar på kort sikt, men på lång sikt är det positivt för 
såväl ägaren som för bolaget. 
 
I TBAB:s ägardirektiv finns även ett avkastningskrav på en direktavkastning på 
omkring 5 procent. TBAB har per 2020-12-31 en direktavkastning på 6,45 
procent.  
 
TBAB framhåller i sin årsredovisning att bolaget genom moderbolaget har en 
aktiv dialog med ägaren Tidaholms kommun om bolagets arbete framåt. 
Bolaget framhåller att det under 2021 kommer att hållas ett flertal dialogmöten 
för att ha en samsyn på kommande utmaningar i bolaget. 
 
Kommunstyrelsen inhämtar även underlag för sin årliga bedömning av 
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom lekmannarevisorernas granskning av 
bolagen. I granskningsrapporten som upprättas enligt 10 kap 
aktiebolagslagen, uttalar sig lekmannarevisorerna om huruvida verksamheten 
som bolagen bedrivit varit förenligt med fastställt ändamål och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna för bolagen.  
 
I inkomna granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020 gör 
lekmannarevisorerna bedömningen att TEAB, TENAB och TBAB har bedrivit 
verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet.  
 
Gällande revisionsrapporten för TBAB konstaterar dock lekmannarevisorerna 
att bolaget inte uppnår ägarens krav avseende soliditet. Lekmannarevisorerna 
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rekommenderar därför bolaget att vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på 
soliditet.  
 
Utifrån bolagens verksamhetsberättelser för 2020, styrelseprotokoll och utifrån 
lekmannarevisorernas bedömning, som framgår av granskningsrapporten för 
verksamhetsåret 2020, bedömer kommunledningsförvaltningen att Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholm Bostads AB har bedrivit sin 
verksamhet enligt de i bolagsordningarna fastställda ändamålen samt att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att dotterbolag TBAB inte 
uppnår till det av ägaren uppsatta ekonomimålet på 15 procent soliditet då 
bolaget 2020 har en soliditet på 12 procent. Kommunledningsförvaltningen 
instämmer i bolagets bedömning att de åtgärder som bolaget vidtagit i form av 
renoveringar och inköp av fastigheter på lång sikt kommer ge en positiv effekt 
för bolaget.  Förvaltningen instämmer dock i lekmannarevisorernas 
rekommendation att bolaget bör vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på 
15 procent soliditet. Förvaltningen instämmer även i bolagets bedömning att 
det framåt krävs ett gemensamt arbete mellan bolaget och kommunstyrelsen 
att ta fram en långsiktig strategi för bolaget så att bolaget på sikt når det 
uppsatta målet gällande soliditet.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att bolagen behöver utveckla och 
konkretisera i sin redovisning till kommunstyrelsen (i enlighet med 
ägardirektiven § 5.1) hur bolagen under föregående kalenderår har arbetat för 
att uppnå upprättade ägardirektiv.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutaratt Tidaholms Energi 
AB med helägda dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostads AB under 2020 har bedrivit sin verksamhet enligt det i 
bolagsordningen fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändamålsefterlevnaden i de kommunala 

bolagen 2020”, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-29. 
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de 

kommunala bolagen verksamhetsår 2020, 2021-02-26. 
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2020 (bifogas efter att 

protokoll inkommit efter styrelsens sammanträde 2021-03-25). 
 Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB. 
 Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB. 

 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2021/145 Kommunfullmäktige  
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- information om årsredovisning för de 
kommunala bolagen 
 
Ärendet 
Ingela Backman, ordförande och Mattias Andersson, VD för Tidaholms Energi 
AB kommer att informera om årsredovisningarna för de kommunala bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Sändlista 
Kommunala bolagen
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2021/138 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående heltidsprojektet 
 
Ärendet 
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
04-12 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
heltidsprojektet. 
 
Kommunstyrelsens ordförande kommer besvara interpellationen skriftligt och 
tillse att Ingemar Johansson (L) får ta del av svaret senast dagen före 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Ingemar Johansson (L). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 



Kommunfullmäktige 210329 
Interpellation 

 
 

Rubrik:  
Vad hände med Heltidsprojektet och hur går vi vidare med detta projekt? 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att införa det vi kom att kalla Heltidsprojektet. Projektet syftar till 
att göra de anställningar vi har i vår kommun mer attraktiva både för sökande och för de som redan 
finns inom våra verksamheter. Vi var överens om detta och personligen tyckte jag att om ett sådant 
projekt kan göra de arbetstillfällen vi har att erbjuda mer attraktiva så är det självklart något att satsa 
på, eftersom kostnaderna i det närmaste, skulle vara ett nollsummespel. De eventuellt ökade 
kostnaderna för fast anställda skulle kompenseras med minskade kostnader för vikarier. Något ökade 
kostnader förväntades i ett initialt skede och för 2019 budgeterades 315 kkr till ändamålet. 
Införandet av projektet innebar att då berörda enhetschefer fick utrymme i budget på grund av 
pensionsavgångar eller att personal slutade av annan orsak, kunde en deltidsanställd erbjudas heltid 
istället för att ny personal söktes. 
Med facit i hand blev det inte så. I de ekonomiska redovisningar som vi har från 2019 kan vi se att 
SON på grund av heltidsprojektet ökade sin personalstyrka med 13,6 årsarbetare. Detta innebär en 
ungefärlig kostnad på 7,8 Mkr årligen om man räknar med att varje årsarbetare kostar ca: 500 kkr.   

(Handlingar SoC 200616 s.49)   

 Under 2019 har social och omvårdnadsnämnden arbetat med projektet rätt till heltid där anställda i 
Tidaholms kommun och social och omvårdnadsnämnden ska ha rätt till en heltidsanställning men att 
deltid ska erbjudas som en möjlighet. Detta har medfört att antalet årsarbetare har ökat inom främst 
omvårdnadsförvaltningen. Antalet årsarbetare ökade med 13.6 årsarbetare i samband med att 
anställda erbjöds att gå upp till heltid. Underskottet mot budget inom nämnden finns både inom 
omvårdnadsförvaltningen och inom socialförvaltningen.  

Vidare anger BUN att under 2019 har personalstyrkan ökat med 10 årsarbetare vilket till största 
delen beror på heltidsprojektet. Kostnad ca: 5 Mkr årligen. 

(Årsredovisning 2019 s. 30) 

Nämnden ser en tydlig ökning av antal årsarbetare med cirka 10 årsarbetare. Det kan nämnden med 
största sannolikhet härleda till införandet av heltidsprojektet. Här krävs en analys av hur och var 
dessa timmar har förlagts och sedan påbörja arbetet med att anpassa verksamheterna utifrån dessa 
förutsättningar.  

Ökade kostnader inom SON och BUN 12,8 Mkr årligen. Även KoF och SBN har ökade kostnader om än 
i mindre omfattning. 

 



Vidare kan vi läsa i den granskningsrapport Deloitte skrivit för att analysera SON:s ekonomiska 
situation. 

(Granskningsrapport – Ekonomistyrning inom social- och omvådnadsnämnden 2020-01-20) 

s.9 

Omvårdsförvaltningen negativa budgetavvikelse med 4% hänförs framförallt till ökade 
personalkostnader och heltidsprojektet. Tanken med att heltidsprojektet att det på sikt ska vara 
självfinansierande då behovet av vikarier minskar i samma omfattning som arbetstiderna ökar. 
Många kommuner beskriver dock i initialskedet stora kostnader med projektet. Det finns flera 
anledningar till detta men framförallt att det är svårt att planera ut personalens ökade arbetstid på 
ett för verksamheten kostnadseffektivt sätt. För att personal inte ska behöva jobba delade eller för 
korta turer så är det för mycket personal på tider som det inte behövs, ex eftermiddagen. Det har 
också visat sig svårt att dela personal över enheter och verksamhetsområden, s.k. resurstid. Tidaholm 
har avsatt 350 tkr för hela kommunen för att kompensera den här initiala fördyringen vilket enligt 
förvaltningen är alldeles för lite. Enheterna anser att de inte har kompenserats för de ökade 
personalkostnaderna som projektet medför. Förvaltningen har agerat genom att ändra scheman 
vilket tyder på att schemaläggning och planering har identifierats som en viktig aspekt. Nämnden bör 
utvärdera pågående projektet heltid som norm att kunna bedöma effekterna av den samt identifiera 
kostnadsdrivande aspekter. 

Tydligt är att intentionerna att införa Heltidsprojektet allteftersom det gavs ekonomiska möjligheter 
till det har inte efterlevts vilket också ett protokoll från KPR:s sammanträde från 190506 visar. 

§ 16 Heltidsprojektet, Anna-Lena Skatt 
Sammanfattning av ärendet: 
Kommunen driver ett projekt där all personal erbjuds heltidstjänster. Många jobbar t.ex. 80 %, inte 
heltid. Varje år i november får man önska att arbeta heltid. Hela omvårdnadsförvaltningen är med i 
projektet. 

Min Interpellation utmynnar i dessa två frågor: 

 Hur har Heltidsprojektets intentioner kommunicerats till berörda enhetschefer? 
 Hur går vi vidare med detta projekt? 

Tidaholm den 24 mars 2021 

Ingemar Johansson 

 

https://www.tidaholm.se/download/18.2aaf5fe7177108f8e19f1ef8/1612270212056/Granskningsrapport%20-%20Ekonomistyrning%20inom%20Social-%20och%20omv%C3%A5rdnadsn%C3%A4mnden%202020-01-20.pdf


 1/1

 

Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2021/144 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande angående digitala hjälpmedel i 
skolan.  
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 
en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående 
digitala hjälpmedel i skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer besvara interpellationen 
skriftligt och tillse att Karin Olofsson får ta del av svaret senast dagen före 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation från Karin Olofsson (MP). 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. 



From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Mon, 29 Mar 2021 11:02:53 +0200
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Ienterpllation

 
 

Från: Karin Olofsson <Karin.p.Olofsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 29 mars 2021 09:51
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Ienterpllation 
 
Interpellation ställd vid kommunfullmäktig sammanträde  den 29 mars 2021  i Tidaholm till 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande  Lena Andersson  angående digitala hjälpmedel 
(datorer, surfplattor mm.) i hela kommunen. 
  
Vilka beslut som gäller  finns  om digitala hjälpmedel i Tidaholms skolor? 
Vilka beslut finns angående elevers tillgång av digitala hjälpmedel? 
I vilken omfattning finns för alla elever likvärdiga möjlighet att använda digitala hjälpmedel vid 
undervisning i:  
  

 lågstadiet,  
 mellanstadiet  
 högstadiet 
 gymnasiet 

  
  
Vissa elever kan inte, av olika anledningar, följa undervisningen under rådande epidemi, vilka 
möjligheter har skolor att bistå dessa elever med nödvändiga digitala verktyg  då eleven inte kan 
delta i undervisningen i skolan . 
  
Har alla elever samma möjligheter och gäller samma regelverk oberoende av skola? 
  
(Digitala medier vid funktionshinder ej inräknat.) 
  
Tidaholm  den 29 mars 2021 
Karin  Olofsson  
Miljöpartiet de Gröna  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/106 

§ 74 Beslut om kommunfullmäktige ställningstagande 
reinvestering Västra station 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av Västra stationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms elnät AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges 
ställningstagande för reinvestering i Västra stationen 
Reinvesteringen består av byte av ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning med 
mera, dessa är avskriva och uttjänta. Bytet sker för att upprätthålla 
driftsäkerheten för Bolagets elnät. 
 
Enligt ägardirektivet skall bolaget inhämta Tidaholms kommunfullmäktige 
ställningstagande för investeringar större än 200 basbelopp. Finansiering av 
investeringen kommer sker med egna medel och inga nya lån skall upptas. 
Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot bolagets 
reinvestering. Investeringen finansieras med medel inom bolaget. 
Bedömningen om reinvesteringen är nödvändig är en bedömning som görs av 
styrelsen för Tidaholms elnät AB. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av 
Västra stationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 26/2021 ”Beslut om kommunfullmäktige 

ställningstagande reinvestering Västra station”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering 

Västra station” ekonomichef Henrik Johansson, 2021-03-12. 
 Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station, 

2021-03-02. 
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Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-12 
 
Ärendenummer 
2021/106 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges ställningstagande 
reinvestering Västra station 
 
Ärendet 
Tidaholms elnät AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges 
ställningstagande för reinvestering i Västra stationen 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station, 

2021-03-02 
 
Utredning 
Reinvesteringen består av byte av ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning med 
mera, dessa är avskriva och uttjänta. Bytet sker för att upprätthålla 
driftsäkerheten för Bolagets elnät. 
 
Enligt ägardirektivet skall bolaget inhämta Tidaholms kommunfullmäktige 
ställningstagande för investeringar större än 200 basbelopp. Finansiering av 
investeringen kommer sker med egna medel och inga nya lån skall upptas. 
Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot bolagets 
reinvestering. Investeringen finansieras med medel inom bolaget. 
Bedömningen om reinvesteringen är nödvändig är en bedömning som görs av 
styrelsen för Tidaholms elnät AB. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt 
ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av Västra stationen 

 
Sändlista 
TEAB 



Tidaholm 2021-03-02 

 
 
 
 
    Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
 
Ställningstagande till Re-investering av mottagningsstation Västra Station 40/10 kV om 
10 MSEK. 
 
 
Styrelsen i Tidaholms Elnät AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande till Re-investering av elektrisk anläggning vid mottagningsstation Västra 
station. Re-investering består av byte ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning mm. dessa är 
avskriva och uttjänta, bytet sker för att upprätthålla driftsäkerheten för vårt elnät. 
 
Enligt ägardirektiv skall Tidaholms kommunfullmäktige ställningstagande inhämtas för 
investeringar större än 200 basbelopp.  
 
Finansiering av investeringen sker med egna medel och inga nya lån skall upptas. 
 
Projektet beräknas kosta 10 MSEK exkl. moms 
 
 
Leveranstiden är lång för denna typ av utrustning därför ber vi om skyndsam hantering i 
frågan. 
 
 
Vi inhämtar härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande till re-
investering 10 MSEK av mottagningsstation Västra Station 40/10 kV. 
 
 
 
Tidaholms Elnät AB 
 
 
 
Mattias Andersson 
VD 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/104 

§ 76 Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 
serveringstillstånd för alkoholutskänkning 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge social- 
och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för 
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reservera 
medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd 
inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden är ansvarig nämnd för tillsyn enligt 
alkohollagen. Denna utförs genom avtalssamverkan med ett flertal kommuner 
(Tillsyn i samverkan, TIS) där Lidköpings kommun är värdkommun.  
 
Lidköpings kommun har nu tillskrivit de samverkande kommunerna och 
informerat om att kommunfullmäktige i Lidköping förväntas ta beslut att ge 
miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning.  
Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 taxa för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. Taxan omfattar stadigvarande respektive tillfälliga 
serveringstillstånd, årlig grundavgift för tillsyn, tillsynsavgift omsättning samt 
övrigt. 
 
Av informationen från TIS framgår att en föreslagen åtgärd är att efterskänka 
de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för verksamheter i Lidköpings 
kommun. Avräkning gällande verksamheternas omsättning 2020 kommer att 
ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer att 
faktureras men med längre betaltid.  
 
Om de kommuner som ingår i samverkan också vill möjliggöra avvikelse från 
taxan måste respektive kommunfullmäktige fatta beslut om det. 
 
När det gäller förlängning av betaltider konstateras följande. Kommun-
fullmäktige beslutade 2020-03-30 (§ 40/2020), med anledning av utvecklingen 
kring coronaviruset, bl.a. att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen 
av kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för lokala 
företag och föreningar (dock inte kommunala bolag).  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed redan möjlighet att bevilja 
anstånd och förlänga betalningstider.  
 
Däremot finns det inte något utrymme, varken i taxan eller i ovan nämnda 
beslut, för social- och omvårdnadsnämnden att besluta att efterskänka 
avgifterna som är föreslaget i Lidköpings kommun. Detta är därmed något 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

som kommunfullmäktige i sådana fall måste besluta att ge social- och 
omvårdnadsnämnden möjlighet att göra.  
 
Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommuner får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men att 
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det 
finns synnerliga skäl för det.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har härvid uttalat följande1. Ett 
generellt beslut av en kommun att göra tillägg i sina taxor med innebörd att 
uppskov med betalning på begäran kan medges skulle möjligen kunna 
betraktas som generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § KL. SKR gör 
dock även bedömningen att den situation som vi nu befinner oss i får 
betraktas som extraordinär, vilket betyder att ”synnerliga skäl” kan vara 
uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i varje fall om företaget tillhör en 
bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns inte någon relevant praxis 
gällande detta. SKR:s slutsats är att det inte kan uteslutas att olika former av 
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL, men att det 
måste bedömas från fall till fall och att överväganden som ligger till grund för 
beslutet bör dokumenteras.  
 
Vidare kan konstateras att regeringen genom förordning (2020:956) om 
tillfälligt förbud mot servering av alkohol har begränsat serveringen av alkohol.  
 
Med hänsyn till ovanstående finns det möjlighet för kommunfullmäktige att 
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse 
från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden ska dock inför ett eventuellt beslut ta 
hänsyn till 2 kap. 8 § KL. Vidare ska social- och omvårdnadsnämnden iaktta 
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen och 5 § 
förvaltningslagen). Det råder också ett krav på proportionalitet, som innebär 
att den kommunala insatsen måste stå i rimlig proportion till den förväntade 
nyttan av åtgärden (RÅ 2006 ref. 81). 
 
Verksamheten i TIS finansieras genom avgifterna. Om social- och 
omvårdnadsnämnden beslutar att efterskänka avgifter kommer Tidaholms 
kommun att behöva ersätta TIS med motsvarande summa. Fasta och rörliga 
årliga avgifter utgör i Tidaholms kommun cirka 100 tkr (se e-post från TIS).  
 
I kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov finns 1 000 tkr. Under 
förutsättning att den kommande folkomröstningen inte överskrider 900 tkr 
(budgeterat är 530 tkr) finns utrymme att låta ett eventuellt intäktsbortfall 
belasta dessa medel. Fullmäktige bör därför även fatta beslut om att 
kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för 
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
behov. 

 
1 Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder - SKR 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv/kommunalaochregionalanaringslivsatgarder.32410.html#5.5cbea2ce17188358d6f8f703,5.5cbea2ce17188358d6f8f720,5.5cbea2ce17188358d6f8f88b,5.5cbea2ce17188358d6f8fde2,5.5cbea2ce17188358d6f8fcbf,5.5cbea2ce17188358d6f8f5dd,5.5cbea2ce17188358d6f8f6a1,5.5cbea2ce17188358d6f8f6da
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge 
avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att reservera medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan 
från serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda behov.  

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet § 32/2021 ”Beslut om avvikelse från taxa för 

stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning”, 2021-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande 

serveringstillstånd för alkoholutskänkning” kommunjurist Jenny 
Beckman, 2021-03-08. 

 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman, 
2021-02-25. 

 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona 
Wrethman. 

 Kommunfullmäktiges beslut §40/2021 ”Beslut om anstånd m.m. 
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30. 

 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-08 
 
Ärendenummer 
2021/104 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut gällande avvikelse från taxa för 
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning 
 
Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden är ansvarig nämnd för tillsyn enligt 
alkohollagen. Denna utförs genom avtalssamverkan med ett flertal kommuner 
(Tillsyn i samverkan, TIS) där Lidköpings kommun är värdkommun.  
 
Lidköpings kommun har nu tillskrivit de samverkande kommunerna och 
informerat om att kommunfullmäktige i Lidköping förväntas ta beslut att ge 
miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens 
ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för 
alkoholutskänkning.  
 
Beslutsunderlag 
 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman, 

2021-02-25. 
 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona 

Wrethman. 
 Kommunfullmäktiges beslut §40/2021 ”Beslut om anstånd m.m. 

gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30. 
 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. 

 
Utredning 
Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 taxa för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. Taxan omfattar stadigvarande respektive tillfälliga 
serveringstillstånd, årlig grundavgift för tillsyn, tillsynsavgift omsättning samt 
övrigt. 
 
Av informationen från TIS framgår att en föreslagen åtgärd är att efterskänka 
de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för verksamheter i Lidköpings 
kommun. Avräkning gällande verksamheternas omsättning 2020 kommer att 
ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer att 
faktureras men med längre betaltid.  
 
Om de kommuner som ingår i samverkan också vill möjliggöra avvikelse från 
taxan måste respektive kommunfullmäktige fatta beslut om det. 
 
När det gäller förlängning av betaltider konstateras följande. Kommun-
fullmäktige beslutade 2020-03-30 (§ 40/2020), med anledning av utvecklingen 
kring coronaviruset, bl.a. att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen 
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av kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för lokala 
företag och föreningar (dock inte kommunala bolag).  
 
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed redan möjlighet att bevilja 
anstånd och förlänga betalningstider.  
 
Däremot finns det inte något utrymme, varken i taxan eller i ovan nämnda 
beslut, för social- och omvårdnadsnämnden att besluta att efterskänka 
avgifterna som är föreslaget i Lidköpings kommun. Detta är därmed något 
som kommunfullmäktige i sådana fall måste besluta att ge social- och 
omvårdnadsnämnden möjlighet att göra.  
 
Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommuner får 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men att 
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det 
finns synnerliga skäl för det.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har härvid uttalat följande1. Ett 
generellt beslut av en kommun att göra tillägg i sina taxor med innebörd att 
uppskov med betalning på begäran kan medges skulle möjligen kunna 
betraktas som generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § KL. SKR gör 
dock även bedömningen att den situation som vi nu befinner oss i får 
betraktas som extraordinär, vilket betyder att ”synnerliga skäl” kan vara 
uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i varje fall om företaget tillhör en 
bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns inte någon relevant praxis 
gällande detta. SKR:s slutsats är att det inte kan uteslutas att olika former av 
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL, men att det 
måste bedömas från fall till fall och att överväganden som ligger till grund för 
beslutet bör dokumenteras.  
 
Vidare kan konstateras att regeringen genom förordning (2020:956) om 
tillfälligt förbud mot servering av alkohol har begränsat serveringen av alkohol.  
 
Med hänsyn till ovanstående finns det möjlighet för kommunfullmäktige att 
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse 
från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.  
 
Social- och omvårdnadsnämnden ska dock inför ett eventuellt beslut ta 
hänsyn till 2 kap. 8 § KL. Vidare ska social- och omvårdnadsnämnden iaktta 
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen och 5 § 
förvaltningslagen). Det råder också ett krav på proportionalitet, som innebär 
att den kommunala insatsen måste stå i rimlig proportion till den förväntade 
nyttan av åtgärden (RÅ 2006 ref. 81). 
 
Verksamheten i TIS finansieras genom avgifterna. Om social- och 
omvårdnadsnämnden beslutar att efterskänka avgifter kommer Tidaholms 
kommun att behöva ersätta TIS med motsvarande summa. Fasta och rörliga 
årliga avgifter utgör i Tidaholms kommun cirka 100 tkr (se e-post från TIS).  
 
I kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov finns 1 000 tkr. Under 
förutsättning att den kommande folkomröstningen inte överskrider 900 tkr 

 
1 Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder - SKR 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv/kommunalaochregionalanaringslivsatgarder.32410.html#5.5cbea2ce17188358d6f8f703,5.5cbea2ce17188358d6f8f720,5.5cbea2ce17188358d6f8f88b,5.5cbea2ce17188358d6f8fde2,5.5cbea2ce17188358d6f8fcbf,5.5cbea2ce17188358d6f8f5dd,5.5cbea2ce17188358d6f8f6a1,5.5cbea2ce17188358d6f8f6da
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(budgeterat är 530 tkr) finns utrymme att låta ett eventuellt intäktsbortfall 
belasta dessa medel. Fullmäktige bör därför även fatta beslut om att 
kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för 
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
behov. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge social- 
och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för 
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reservera 
medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd 
inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Tillsyn i samverkan (TIS)



From:                                 Maria Olsson
Sent:                                  Fri, 26 Feb 2021 09:31:00 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Avgifter serveringstillstånd

 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Olsson 
Socialchef 
 
0502-60 64 01 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
 
www.tidaholm.se 
 

 
 
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information hur Tidaholms kommun hanterar personuppgifter se 
https://tidaholm.se/kommun--politik/du--politiken/personuppgifter.html 
 

Från: Mona Wrethman <Mona.Wrethman@lidkoping.se> 
Skickat: den 25 februari 2021 17:14
Till: Maria Olsson <maria.olsson@tidaholm.se>
Ämne: Avgifter serveringstillstånd 
 
Hej 
 
Avgifter för verksamheter med serveringstillstånd 
Den rörliga årliga avgiften beror på föregående års omsättning, och beräknas 
utifrån restaurangrapporterna som inkommer nu i början av året. Så den 
slutavräkningen och utdebitering för 2020 kommer att ske till alla verksamheter 
under våren. Den normala rutinen är att då också skicka ut en faktura utifrån 
beräknad omsättning för det kommande året, som sen slut avräknas enligt 
beskrivning ovan.  
Omsättningen har troligen sjunkit på flertalet verksamheter under 2020 och 
därför är rimligt att anta att viss återbetalning kommer att behöva ske. Vi 
återkommer om det när vi är klara med slutavräkningen för 2020.  

http://www.tidaholm.se/
https://tidaholm.se/kommun--politik/du--politiken/personuppgifter.html


Den rörliga avgiften för 2021 är därför svår att förutse (eftersom den grundar sig 
på omsättningen för 2020), så den summa som anges nedan, är den rörliga 
avgiften som fastställdes för 2019, den blir alltså troligen lägre för 2021. 
 
Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i Tidaholms 
kommun är 48 500 kr. 
Den rörliga årliga avgiften för 2019 var 55 250 kr. 
 
Varje kommun beslutar om avgiftsbefrielse för sina verksamheter, och 
motsvarande summa ersätts Lidköping. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Mona Wrethman 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Lidköping, Götene, Grästorp 
Samhällsbyggnad/Miljö-Hälsa 
Lidköpings kommun 
531 88 Lidköping  
 
Telefon: 0510-771815 
E-post: mona.wrethman@lidkoping.se 
 
Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun 
 
 
 
Från: Maria Olsson [mailto:maria.olsson@tidaholm.se] 
Skickat: den 25 februari 2021 12:15
Till: Malin Segerqvist <malin.segerqvist@lidkoping.se>
Ämne: Sv: Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten 
 
Hej! 
 
Jag undrar som flera andra vad detta konkret i pengar skulle betyda för Tidaholms kommun? 
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Olsson 
Socialchef 
 
0502-60 64 01 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 

mailto:mona.wrethman@lidkoping.se
mailto:maria.olsson@tidaholm.se
mailto:malin.segerqvist@lidkoping.se


 
www.tidaholm.se 
 

 
 
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information hur Tidaholms kommun hanterar personuppgifter se 
https://tidaholm.se/kommun--politik/du--politiken/personuppgifter.html 
 
 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lFEbR-0002l4-3Y&i=57e1b682&c=1AbZcAf_otaaSeiAFxTkR5AUXPROD45bTDOmDsPIR-WTjPEGSKNy6n2GkUBOAF2HlShEezRmM7_x-4gKzUHBUXmi4FqlOMoyV_0J7ZbwodhkOZQLln7ZS2AJl63UQXKCjCkhn7cU0ICIkTCZZDuJJGI1v4wosCLnMhJnzfS9KQeumPREItsfl_dT5RBdl2Ndg46DgD4wcM6aROw_JevbJofyZOcNGn1vNncNYUv78EM
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From:                                 Maria Olsson
Sent:                                  Fri, 26 Feb 2021 09:30:37 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten
Attachments:                   LIMBN-2021-265__2021-02-12_B0 Skrivelse v2.docm
Importance:                     High

Hej! 
 
Jag har fått detta från Lidköping men skickar det vidare till er centralt. 
Mailet gick till alla socialchefer, och det har därefter skett en diskussion i mailform mellan socialcheferna 
där många gjort så att de skickat frågan vidare till KF för ställningstagande. 
 
Jag tänker att det är ett rimligt sätt att förhålla sig eftersom vi på nämndsnivå inte har mandat att fatta 
beslut om efterskänkning av avgifter och vi har dessutom inga budgeterade medel för detta. Det är ju 
också i allra högsta grad en politisk fråga hur man vill hantera detta gentemot näringsidkare. Jag har även 
ställt frågan till Lidköping vilka summor det handlar om och återkommer med det mailet också.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Olsson 
Socialchef 
 
0502-60 64 01 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
 
www.tidaholm.se 
 

 
 
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information hur Tidaholms kommun hanterar personuppgifter se 
https://tidaholm.se/kommun--politik/du--politiken/personuppgifter.html 
 

Från: Malin Segerqvist <malin.segerqvist@lidkoping.se> 
Skickat: den 23 februari 2021 09:40
Till: Eva Thimfors <Eva.Thimfors@gotene.se>; Susanne Svantesson <susanne.svantesson@grastorp.se>; 
ann-charlotte.lilja@vargarda.se; Christina Marmolin <Christina.Marmolin@skara.se>; Björn Franke 
<Bjorn.Franke@essunga.se>; magnus.schedin@falkoping.se; katarina.widell@gullspang.se; 
charlotte.warling@hjo.se; sandra.peters@karlsborgs.se; Anneli.Maaranen@tibro.se; Maria Olsson 
<maria.olsson@tidaholm.se>; per-ola.arnling-hedberg@toreboda.se; Kjell Karlsson 
<Kjell.Karlsson@vara.se>; sandra.saljo@admin.herrljunga.se
Kopia: Isac Johansson <Isac.Johansson@lidkoping.se>; Annica Bringsved 
<Annica.Bringsved@lidkoping.se>; Malin Lindholm <Malin.Lindholm@lidkoping.se>; Richard Brolin 
<Richard.Brolin@lidkoping.se>; Mona Wrethman <Mona.Wrethman@lidkoping.se>

http://www.tidaholm.se/
https://tidaholm.se/kommun--politik/du--politiken/personuppgifter.html


Ämne: Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten
Prioritet: Hög 
 
Hej 
Bifogad fil avser utdebitering av avgifter. 
Höra av er så snart som möjligt med  
information/beslut till miljohalsa@lidkoping.se 
  
  
Hälsning 
Malin 
  
Malin Segerqvist 
Administrativ handläggare 
Lidköpings Kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
531 88  LIDKÖPING vid Vänern 
Telefon: 0510-77 04 19  
malin.segerqvist@lidkoping.se 
www.lidkoping.se 
Lidköping-en välkomnande och hållbar kommun
Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter  
https://lidkoping.se/dataskydd 
  
  
  

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  

mailto:miljohalsa@lidkoping.se
mailto:malin.segerqvist@lidkoping.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lETEY-0003Mu-59&i=57e1b682&c=k1zUoATKhJqx4LlD4GTjlXvG3w4oYfsrUnCuwYcQivdW0sDIlZtzhnAnZ1ZpF5fE1EWJUCPMFBFFqNWImfdgXRUloK_qdwc0jZevh5ZmAjlIUEAWtRIowhYexb4tWhv77ds7DDhNGjOEDl_Po8J2JbqbNaXLH24jux5k2lXTrM9P7PiWU5uUlZA0-btNoulyi9V9rZAibyMw49QWZ8yxrhugnECFC7ucpOPhHgvyH_g
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lETEY-0003Mu-59&i=57e1b682&c=KPUEEaTU_ddk5daQJmCCJXCr2SPM_V-O-pbbMITuHbw7e8JgcrgBMNFs8kCrOud_eTJY4OFbtqDjzIJsLZWY4hX8nyjA3Fv3Aqv2l_S3zcnSkqu66ItIp-7qo2f9cp5qXuITvxyv0CQzzaCvRbJ-VecUuSkM2tEoTmMFdFhIej0UdhZ5wc9FO2X6KaOEADO6GFHSqQqsuEmOCkpCQuIMmHp54_Co2LB5MDZSjLtSDmw
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1tYXJpYS5vbHNzb25AdGlkYWhvbG0uc2U7dHM9MTYxNDA2OTU5NTt1dWlkPTYwMzRCRjVBQzk5MzlCNEMwQTU5MjQwRTU5OTU4MURFO3Rva2VuPTIzYTJkNzhkZDgwYWY4YjgxNDEwNjhhYWI1YWMzNGI3ZDQyYjk2NTI7


Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor.

 Undantag:

o Bilaga 'LIMBN-2021-265__2021-02-12_B0 Skrivelse v2.docm' kunde inte 
konverteras. Filtypen stöds inte.

 Fel:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/153 

§ 40 Beslut om anstånd m.m. gällande taxor samt hyra för lokal 
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för 
smittspridning av coronavirus, covid-19, i samhället i Sverige bedöms som 
mycket hög . Därefter klassades coronaviruset den 11 mars 2020 som en 
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO.  
 
Utvecklingen kring coronaviruset har inneburit drastiska konsekvenser för 
många i samhället, inte minst för företag i olika branscher.  
 
Något som skulle kunna underlätta situationen för lokala företag är att ge 
anstånd eller förlänga betalningstider på olika avgifter som ska betalas enligt 
kommunens taxor. Detsamma gäller att ge anstånd eller förlänga 
betalningstider på hyra för lokaler för företag. Detta gäller även för föreningar. 
 
När det gäller avgifterna regleras dessa i kommunens taxor som är beslutade 
av fullmäktige. I dessa anges inte något om möjligheten att ge anstånd eller 
förlänga betalningstider.  
 
Att förlänga betalningstider för kommunens kundfakturor påverkar 
kommunens likviditet negativt. Kommunen kommer behöva säkerställa sin 
egen förmåga att betala sina fakturor i tid. Detta kan öka kommunens 
låneskuld kortsiktigt. Kommer alla företag och föreningar som fått anstånd 
betala under senare delen av 2020 påverkar detta inte kommunens ekonomi 
nämnvärt. Största risken för kommunen är om företag och föreningar inte kan 
driva sin verksamhet och försätts i konkurs, vilket innebär att kommunen inte 
kommer få in sina förväntade intäkter. I dagsläget har kommunen en god 
likviditet och har möjlighet att låna medel till bra villkor. 
 
Kommunfullmäktige bör därför besluta att ge ansvarig nämnd möjlighet att 
bevilja anstånd och förlänga betalningstiden gällande de avgifter som regleras 
i kommunens taxor samt hyror för lokaler för företag och föreningar. Varje fall 
ska bedömas individuellt.   
 
Vid bedömningen ska ansvarig nämnd pröva förutsättningarna för anstånd och 
förlängd betalningstid från fall till fall med beaktande av likabehandlingsprincip 
och objektivitetsprincip (5 § förvaltningslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen). 
Beslut om anstånd får inte heller innebära att individuellt riktat stöd lämnas till 
enskild näringsidkare (2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL)). 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut ” Beslut om anstånd m.m. gällande taxor 

samt hyra för lokal”, Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt 
(S), 2020-03-27 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-03-30 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av 
kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för 
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala 
bolag.  

- att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga 
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar. 

- att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till 
kommunstyrelsen. 

- förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar: 
- att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av 

kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för 
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala 
bolag.  

- att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga 
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar. 

- att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till 
kommunstyrelsen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/110 

§ 78 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har 
beslutats av nämnder 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 27/2021 ”Beslut om rapport över 

medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder”, 2021-03-
24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder”, sekreterare Karin Hammerby, 2021-
03-04. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om rapport medborgarförslag/e-förslag 
som har beslutats av nämnder 
 
Ärendet 
 
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som 
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera 
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och 
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de 
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den 
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan. 
 
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen 
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har 
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den 
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober. 
 
Medborgarförslag 
Medborgarförslag om skyltar som 
varnar för änder på Östra 
Drottningvägen 
 
Ärendenummer: 2019/380  

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att tillstyrka förslaget, 2020-09-03. 

Medborgarförslag om gång- och 
cykelväg genom Fröjereds samhälle 
 
Ärendenummer: 2019/405 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget, 2020-
10-01 
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E-förslag om ”Stoppa flytten av 
Barnens hus till museet” 
Ärendenummer: 2020/202 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. Till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och 
beslut.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå E-förslaget, 2020-09-05 

E-förslag om Pumptrackbana 
 
Ärendenummer 2020/271 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-08-31.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå E–förslaget, 2021-02-25. 

 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/110 

§ 79 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/e-
förslag som inte har slutbehandlats 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga rapporten till handlingarna. 

 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 28/2021 ”Beslut om rapporter över motioner 

och medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, 2021-03-
24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapporter över motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, sekreterare 
Karin Hammerby, 2021-03-04. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-04 
 
Ärendenummer 
2021/110 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om rapport motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats 
 
Ärendet  
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag 
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska 
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya 
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan 
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner 
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte 
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd. 
 
Kommunfullmäktige har strävat efter att skjuta på besluten av vissa ärenden, 
för att förkorta sammanträdestiderna med hänsyn till covid 19. Motioner och 
medborgarförslag/e-förslag som är färdigberedda men inte tagits upp i 
kommunfullmäktige av denna anledning har markerats med *. 
 
Motioner 
Motion om public service-avgifts 
påverkan på enskilds nettoinkomst* 
 
Ärendenummer: 2019/218 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-04-29. 
 
Ärendet bordlades av 
kommunfullmäktige 2020-05-25. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden 
har beslutat föreslå att motionen 
skall anses vara besvarad, 2020-10-
20   

Motion om att utreda hur Tidaholms 
kommun bäst kan bevaka EU-fonder 
och riktade statliga medel 
 
Ärendenummer: 2019/436 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-12-16. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad, 2020-11-25 
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Motion om att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget* 
 
Ärendenummer: 2019/525 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-10-28. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen, 2020-08-12 

Motion om att Tidaholms kommun 
ska ansöka om, och gå med i, 
"Fossilfritt Sverige"* 
 
Ärendenummer: 2020/46 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen, 2020-08-12. 

Motion om att upprätta en 
åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Ärendenummer: 2020/47 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen, 2021-
01-13 

Motion om laddinfrastruktur för hela 
Tidaholms kommun 
 
Ärendenummer: 2020/103 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-02-24. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad 2021-03-03 

Motion om att minska digitalt 
utanförskap vid röstning av 
Tidaholmsförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendenummer 2020/224 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - att skyndsamt redovisa en 
genomgående analys av 
kommunens personalorganisation 
2011-2020 samt budget 2021 
 
Ärendenummer: 2020/335 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-05-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - allas elever rätt till 
mensskydd 
 
Ärendenummer: 2020/336 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 
 
Motionen har remitterats till barn- 
och utbildningsnämnden som  
beslutat att inte lämna något förslag 
till beslut eftersom detta inte är en 
fråga för barn- och 
utbildningsnämnden, 2021-01-21 

Motion - att utbildning kommer att Anmäldes under 
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erbjudas och genomföras för 
ledamöter i kommunfullmäktige  
 
Ärendenummer: 2020/337 

kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-28. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse 
motionen vara besvarad 2021-03-03 

Motion - inrätta ett 
ungdomsfullmäktige i Tidaholms 
kommun 
 
Ärendenummer: 2020/371 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-10-26. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - införande av policy om 
"Huskurage" i Tidaholms Bostads 
AB 
 
Ärendenummer: 2020/406 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-11-30. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen. 

Motion - vad kommunen vill med sitt 
bostadsbolag Tidaholms Bostad AB 
(TBAB).  
 
Ärendenummer: 2021/41 
 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-01-25. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen 

 
Medborgarförslag  
Medborgarförslag om utredning av 
möjlighet att samförlägga 
avloppsledning med vattenledning 
och samtidigt skapa cykelväg till 
Fröjered 
 
Ärendenummer: 2019/338 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-30. Till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 
E-förslag 
E-förslag om kameror* 
 
Ärendenummer: 2019/454 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25. 
 
Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om kameror,  
2020-06-10. 

E-förslag om alternativ till flytt av 5-
åringar och andra förskolebarn* 
 
Ärendenummer: 2019/504 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-12-16. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget om alternativ till 
flytt av fem-åringar och andra 
förskolebarn, 2020-08-12. 
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E-förslag om Kulturskolan- en resurs 
för Tidaholm 
 
Ärendenummer: 2020/127 

Anmäldes under 
kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-04-27.  
Till  kommunstyrelsen för beredning 
och beslut. 
 
Ärendet bereds för närvarande av 
kommunstyrelsen  
 

E-förslag om Badplats vid Koma 
 
Ärendenummer 2021/97 

Ej anmält till kommunfullmäktige 

 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
rapporten till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/120 

§ 87 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
folkomröstningen flyttas till det allmänna valet 2022 med bakgrund av 
framtagen riskanalys samt yttrande från säkerhetsamordnaren på 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg om olämpligheten att anordna en 
folkomröstning i pågående pandemi. Dessutom 
Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före demokrati. 

 Kommunstyrelsen beslutar att oppositionen presenterar ett ekonomiskt 
alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken till folkomröstningen är på 
grund av ekonomin. Alternativen ska presenteras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

- Runo Johansson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt valnämndens förslag till beslut.  

- Lena Andersson (S) yrkar att folkomröstningen flyttas till det allmänna 
valet 2022 med bakgrund av framtagen riskanalys samt yttrande från 
säkerhetsamordnaren på Samhällsskydd mellersta Skaraborg om 
olämpligheten att anordna en folkomröstning i pågående pandemi. 
Dessutom Folkhälsomyndighetens uttalande att, hälsa måste gå före 
demokrati. Lena Andersson (S) yrkar också att oppositionen 
presenterar ett ekonomiskt alternativ på röstsedlarna eftersom orsaken 
till folkomröstningen är på grund av ekonomin. Alternativen ska 
presenteras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 210426. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lena 
Anderssons yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
JA: 
Bifall till Runo Johanssons förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Lena Anderssons förslag.  
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD). 

 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V). 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Runo Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M) och Lennart 
Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för valnämndens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Protokollsanteckning 
Zelal-Sara Yesildeniz (-): Jag yrkar bifall till Valnämndens förslag och 
reserverar mig mot Lena A yrkande. 
Patrik Kristoffersen (KD): Reservation till fördel för Runos förslag 
Karin Olofsson (mp): Protokollsanteckning till förmån för valnämndens förslag 
bifall. 
Birgitta Andersson (L): Till förmån för valnämndens förslag. 
 
Sändlista 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/120 

§ 34 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15. 

 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 
folkomröstning, 2021-03-12. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 

 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen. 

 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 
Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 
 
Ärendet 
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om 
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har 
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.  
 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden 
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade 
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.  
 
Beslutsunderlag 
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 

folkomröstning, 2021-03-12. 
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för 

folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12. 
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 

kommun i frågan om Lindängen. 
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt 

om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/3 

§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter 
för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 5 september 2021. 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel. 
 

- att det ska vara tre gula röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha 
format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt alternativ med komplett 
logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. 
 

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom 
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom 
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-04 
Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021. 

 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
 
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för 
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de 
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter 
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen.  
 Dessa gäller följande:  

- riskbedömning med anledning av covid-19 
- information  
- rösträtt 
- röstlängd 
- röstkort 
- utläggning av röstsedlar 
- valkuvert/röstkuvert 
- röstmottagare 
- röstning 
- röstning i omröstningslokal 
- ångerröstning 
- hantering av förtidsröster 
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Valnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

- röstning genom bud 
- rösträkning 
- slutlig sammanräkning 
- resultat 
- förvaring och arkivering 
- ytterligare föreskrifter 
- överklagande 

 
Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden föreslå att kommunfullmäktige 
beslutar:  

 
- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 

den 17 oktober 2021 
- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona. 
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller 

gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt 
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på 
röstsedlar”.  

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o   9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021.  
 

- Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen är den 17 oktober 2021. 

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning 
gällande särskilda boendet Lindängen är den 5 september 2021. 

 
- Jan- Ove Piehl (S) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till 
de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
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JA- Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och att 
därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
Anpassningsåtgärd xxx ska formuleras av de borgerliga partierna. 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- Gunilla Dverstorp (M), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP), 

Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Lennart Nilsson (SD) 
föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 

 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara 
kvar? 

JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel 
 

- Gunilla Dverstorp (M) och Karin Olofsson (MP) föreslår valnämnden 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att det ska vara tre gula 
röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 
mm) och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga 
”Alternativ på röstsedlar”.  

 
- Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att röstning kan, utöver 
personlig inställelse i omröstningslokalen, ske genom budröstning, 
ambulerande röstmottagare, genom förtidsröstning på kommunens 
särskilda boenden samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o 23 augusti 2021 kl. 10-18 
o 24 augusti 2021 kl. 10-16 
o 25 augusti 2021 kl. 10-18 
o 26 augusti 2021 kl. 10-18 
o 27 augusti 2021 kl. 10-16 
o 28 augusti 2021 kl. 10-13 
o 30 augusti 2021 kl. 10-18 
o 31 augusti 2021 kl. 10-16 
o 1 september 2021 kl. 10-18 
o 2 september 2021 kl. 10-18 
o 3 september 2021 kl. 10-16 
o 4 september 2021 kl. 10-13 

 
- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att rösträkningen senast ska vara avslutad 
den 10 september 2021. 
 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till föreskrifter för 
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genomförande av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun 
2021 efter att följande ändringar har genomförts: 

- Föreskrifterna ska heta ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms 
kommun i frågan om Lindängen”. 

- Tillägg avsnitt Röstlängd: Röstlängden tas fram av valmyndigheten 
enligt beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Röstkort: Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt 
beställning av valnämnden. 

- Tillägg avsnitt Utläggning av röstsedlar: Valkansliet ska ha beredskap 
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas. 

- Tillägg avsnitt Röstningen: Röstning kan också ske som budröstning 
och genom röstning hos ambulerande röstmottagare. 

- Ändring avsnitt Rösträkning: Avsnittet får omformuleras utifrån beslut 
om att ha tre röstsedlar istället för en röstsedel.  

- Ändring avsnitt Slutlig sammanräkning: Sista stycket ska tas bort. 
- Ändring avsnitt Ytterligare föreskrifter: Valnämnden bemyndigas 

utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om behov uppstår eller 
beroende på pandemisituationen. 

  
- Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till Gunilla Dverstorps 

(M) förslag om föreskrifter och föreslår valnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige att ändra öppetiden i omröstningslokal till 09.00-
18.00.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande dag för 
omröstning, Piehls med flera och Dverstorps med fleras, två förslag till beslut 
gällande fråga och svarsalternativ, Piehls och Dverstorps med fleras, två 
förslag till beslut gällande valsedlarnas antal och utseende, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras, två förslag till beslut gällande huruvida röstning kan 
ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, 
förvaltningens och Dverstorps med fleras, två förslag gällande när 
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad, förvaltningens och 
Dverstorps med fleras samt två förslag till beslut gällande beslut om att anta 
föreskrifterna för genomförande av folkomröstningen, förvaltningens och 
Dverstorps samt ett tilläggsyrkande från Nilsson angående att ändra 
öppetiden i omröstningslokalen. 
 
Ordföranden ställer först Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande dag för omröstning mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande fråga och svarsalternativ mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande valsedlarnas antal och utseende mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
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Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen mot varandra och finner att valnämnden 
beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande när röstsammanräkningen mot varandra senast ska vara 
avslutad och finner att valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras 
förslag gällande antagande av föreskrifter mot varandra och finner att 
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag. 
 
Ordförande ställer därefter Nilssons tilläggsyrkande om att ändra öppetiden i 
omröstningslokalen under proposition och finner att valnämnden beslutar att 
bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 

föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.  

 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning 
i Tidaholms kommun 2021.  

 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder 
Samuelsson 2021-02-23. 

 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt beslut om 
folkomröstning, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-01. 

 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-02-18. 

 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för 

folkomröstning, 2021-03-01. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Reservation 
Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet 
Lindängen är den 5 september 2021. 
  
Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens 
beslut kring förslag om fråga och svarsalternativ. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-05 
 
Ärendenummer 
2021/3 Valnämnden 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta 
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i 
Tidaholms kommun 2021 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning 

i Tidaholms kommun 2021.  
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson 2021-02-23. 
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef 

Anna Eklund, 2021-02-18. 
 Alternativ på röstsedlar. 
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra 

folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-02-08. 
 
Utredning 
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I 
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska 
fullmäktige besluta om  

1. dag för omröstningen,  
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse 

i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad. 

 
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen 
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader 
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare 
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.  
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Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska 
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.  
 
Dag för omröstningen 
Kommunledningsförvaltningen har tidigare, i en preliminär tidsplan, gjort 
bedömningen att det inte är möjligt att anordna folkomröstning förrän i oktober 
2021. Den bedömningen kvarstår. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att omröstningsdag blir den 17 oktober.  
 
Kommunledningsförvaltningen har härvid även tagit hänsyn till att det är val till 
kyrkofullmäktige den 19 september 2021.  
 
Kommunledningsförvaltningen har skickat in datumet för samråd med 
Valmyndigheten som kommer att ge ett formellt besked under v. 9. 
 
Säkerhetssamordnare har även kontaktat Smittskydd Västra Götaland för att 
rådgöra utifrån den rådande covid-19-pandemin, se e-post. 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten föreslås vara desamma som valdistrikten vid det 
senaste allmänna valet 2019 (EU-val).  
 
Av praktiska skäl anser förvaltningen att det är lämpligt att även använda 
samma lokaler som vid EU-valet.  
 
Dock kan konstateras att Kyrkans hus som då användes för valdistrikt 
Tidaholms Innerstad inte längre är tillgängligt. Här föreslås istället 
Familjecentralen som omröstningslokal. Vidare konstateras att 
Disponentvillan, som användes för valdistrikt Tidaholm Västra, i dagsläget inte 
hyrs ut p.g.a. pandemin. Med hänsyn till detta samt då Rosenbergsskolan 
tillkommit som lämplig lokal föreslår förvaltningen Rosenbergsskolan som 
omröstningslokal för omröstningsdistrikt Tidaholm Västra. Hellidsskolans 
matsal renoverades under senaste valet varför Sparbankshallen användes i 
stället. Renoveringen är klar och därför kan Hellidsskolan åter användas.  
 
Förvaltningen har besökt Familjecentralen och Rosenbergsskolan och anser 
att de är lämpliga som omröstningslokaler. 
 
Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade 
Rubriken på de ingivna namnlistorna som ligger till grund för folkinitiativet är 
FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – ”Trygghet, omtanke i en god 
livsmiljö”. Det står klart att initiativtagarnas syfte med folkinitiativet är att det 
särskilda boendet Lindängen ska vara kvar.  
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På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala 
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd 
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende. 
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få 
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt 
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö, 
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning 
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.  
 
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen 
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning 
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i 
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen 
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra 
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den 
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro 
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag 
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för 
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning): 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.   
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
 
Röstsedlarnas innehåll, antal och utseende 
Det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller gul. 
Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Detta är samma storlek som 

 
1 Folkomröstningar - Valmyndigheten 

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/folkomrostningar.html#Kommunalafolkom
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röstsedlarna i ett allmänt val, vilket innebär att valkuverten för allmänna val 
kan användas.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tre förslag på utformning av 
röstsedel som framgår av bilaga. Valnämnden har att fatta beslut om vilken av 
dessa röstsedlar som ska användas.    
 
Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen 
Det är viktigt att alla röstberättigade som vill har möjlighet att rösta. Av den 
anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att förtidsröstning 
genomförs inför folkomröstningen, på Tidaholms stadsbibliotek, vid följande 
tillfällen:  
 
  9 oktober 2021 kl. 10-13 
11 oktober 2021 kl. 10-18 
12 oktober 2021 kl. 10-16 
13 oktober 2021 kl. 10-18 
14 oktober 2021 kl. 10-18 
15 oktober 2021 kl. 10-16 
16 oktober 2021 kl. 10-13 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att det ska vara möjligt att 
budrösta så att de som har svårt att ta sig till en omröstningslokal eller 
förtidsröstningslokal också får möjlighet att rösta. 
 
Någon annan möjlighet till röstning än personlig inställelse i 
omröstningslokalen, förtidsröstning eller budröstning ska inte finnas.  
 
När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad 
Kommunledningsförvaltningen föreslår tisdagen den 19 oktober 2021. 
 
Utöver ovanstående beslut föreslår kommunledningsförvaltningen ytterligare 
föreskrifter för att kunna genomföra folkomröstningen. Dessa gäller följande:  

- riskbedömning med anledning av covid-19 
- information  
- rösträtt 
- röstlängd 
- röstkort 
- utläggning av röstsedlar 
- valkuvert/röstkuvert 
- röstmottagare 
- röstning 
- röstning i omröstningslokal 
- ångerröstning 
- hantering av förtidsröster 
- röstning genom bud 
- rösträkning 
- slutlig sammanräkning 
- resultat 
- förvaring och arkivering 
- ytterligare föreskrifter 
- överklagande 
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Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.  
 
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen 
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I 
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra 
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade 
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande 
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när 
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag 
till valnämnden.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för 
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de 
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter 
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen. Som ansvarig för 
kommunala folkomröstningar ska valnämnden bereda ärendet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms 
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar  
 

- att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är 
den 17 oktober 2021 

- om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler: 
 

Omröstningsdistrikt  Omröstningslokaler 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan  
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 

- att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade: 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 

JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att 
besluta om besparingen på andra områden inom social- och 
omvårdnadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
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den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
 
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona. 
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
- att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller 

gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt 
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på 
röstsedlar”.  

- att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske 
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms 
stadsbibliotek följande tider: 

o   9 oktober 2021 kl. 10-13 
o 11 oktober 2021 kl. 10-18 
o 12 oktober 2021 kl. 10-16 
o 13 oktober 2021 kl. 10-18 
o 14 oktober 2021 kl. 10-18 
o 15 oktober 2021 kl. 10-16 
o 16 oktober 2021 kl. 10-13 

- att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021 
- att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i 

Tidaholms kommun 2021.  
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Inledning  
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För 
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Där-
utöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.  
 
Dag för folkomröstningen 
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 5 september 2021. 
 
Riskbedömning med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordnings-
lagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella re-
kommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19. 
 
Fråga och svarsalternativ 
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om 
det särskilda boendet Lindängen. 
 
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar? 
 
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende. 
AVSTÅR- i form av en blank valsedel. 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste all-
männa valet 2019 (EU-val).  
 
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Ti-
daholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås 
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.  
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Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergs-
skolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus. 
 
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara: 
 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra  Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Information  
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommu-
nala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i 
övrigt. 
 
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av val-
nämnden. 
 
Rösträtt 
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folk-
bokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 
 

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens 
medlemsstater (unionsmedborgare),  

2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.  

 
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också 
rösträtt.  
 
Röstlängd 
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  
 
Röstlängden tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden. 
 
Röstkort 
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa 
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begä-
ran duplettröstkort.  
 
Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden. 
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Röstsedlar 
Det ska vara tre gula röstsedlar med svart text i format A 6 (105 x 148 mm) 
och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga ”Alternativ på röst-
sedlar”. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som tillhandahålls 
av valnämnden.  
 
Utläggning av röstsedlar 
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen 
äger rum inom Tidaholms kommun.  
 
Valkansliet ska ha beredskap att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan 
efterfrågas. 
 
Valkuvert/röstkuvert 
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de 
allmänna valen.  
 
Röstmottagare 
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.  
 
Röstningen 
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 5 sep-
tember 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske 
genom brevröstning från utlandet.  
 
Röstning kan också ske som budröstning och genom röstning hos ambuleran-
de röstmottagare. 
 
Röstning i omröstningslokal 
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i 
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl. 
09:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för 
den röstande:  

- lagen om kommunala folkomröstningar 
- dessa föreskrifter 
- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AV-

STÅR 
- valkuvert/röstkuvert 
- ytterkuvert för budröst 

 
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta 
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av 
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får 
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröst-
ningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.  
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Förtidsröstning 
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms 
stadsbibliotek på följande datum och tider:  
 
23 augusti 2021 kl. 10-18 
24 augusti 2021 kl. 10-16 
25 augusti 2021 kl. 10-18 
27 augusti 2021 kl. 10-18 
27 augusti 2021 kl. 10-16 
28 augusti 2021 kl. 10-13 
30 augusti 2021 kl. 10-18 
31 augusti 2021 kl. 10-16 
  1 september 2021 kl. 10-18 
  2 september 2021 kl. 10-18 
  3 september 2021 kl. 10-16 
  4 september 2021 kl. 10-13 
 
För boende på Tidaholms kommuns särskilda boenden kommer förtidsröst-
ning att ske på respektive särskilt boende på dag och tid som beslutas av val-
nämnden. 
 
Ångerröstning 
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstnings-
lokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att 
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.  
 
Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröst-
ningsdagen och hanteras där för sammanräkning. 
 
Röstning genom bud 
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske en-
ligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte 
ske.  
 
Rösträkning 
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen. 
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från för-
tidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden 
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och anta-
let kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet till-
sammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar 
enligt följande:  
 

- JA 
- NEJ 
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- AVSTÅR 
- OGILTIGA 

 
En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har 
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.  
 
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en 
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röst-
sedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i 
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogil-
tighet.  
 
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för var-
dera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses 
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare 
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).  
 
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär 
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i 
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagnings-
ställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand 
och resultatet sammanställs.  
 
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.  
 
Slutlig sammanräkning 
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna 
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagar-
na, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de all-
männa valen.  
 
När ska omröstningen vara färdigräknad 
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast fredagen den 
10 september 2021.  
 
Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkom-
röstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära re-
sultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är fär-
digräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsi-
da.  
 
Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av val-
nämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras 
men protokollen arkiveras/bevaras.  
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Ytterligare föreskrifter 
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om 
behov uppstår eller beroende på pandemisituationen. 
 
För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen tillämpas.  
 
Överklagande 
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.  
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Inledning  
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att 
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.  
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För 
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Där-
utöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.  
 
Dag för folkomröstningen 
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021. 
 
Riskbedömning med anledning av covid-19 
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordnings-
lagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella re-
kommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19. 
 
Fråga och svarsalternativ 
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om 
det särskilda boendet Lindängen. 
 
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar? 
 
Nedan är förvaltningens olika förslag, efter valnämndens beslut uppdateras 
föreskriften: 
 

JA-  Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska 
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att beslu-
ta om besparingen på andra områden inom social- och omvård-
nadsnämndens område.  
 
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om 
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det 
särskilda boendet Lindängen.  
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från 
22,07 till 22,23 per skattekrona.  
 
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs. 
 
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara 
kvar.  
 
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.  

 
 
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler 
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste all-
männa valet 2019 (EU-val).  
 
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Ti-
daholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås 
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.  
 
Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergs-
skolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus. 
 
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara: 
 
Tidaholms Innerstad Familjecentralen 
Tidaholm Östra Stadsbiblioteket 
Tidaholm Västra Rosenbergsskolan 
Tidaholm Norra  Forshallen 
Hökensås Norra Hellidsskolan 
Hökensås Södra/Västra Velinga Bygdegård 
Dimbo m.fl.  Dimmehus 
 
Information  
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommu-
nala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i 
övrigt. 
 
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av val-
nämnden. 
 
Rösträtt 
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folk-
bokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och 
 

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens 
medlemsstater (unionsmedborgare),  
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller 
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.  

 
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra 
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också 
rösträtt.  
 
Röstlängd 
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om 
kommunala folkomröstningar.  
 
Röstkort 
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa 
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begä-
ran duplettröstkort.  
 
Röstsedlar 
Röstsedeln ska vara vit/gul (förslag som ändras efter valnämndens beslut) 
med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Utformningen 
framgår av bilaga. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som 
tillhandahålls av valnämnden.  
 
Utläggning av röstsedlar 
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen 
äger rum inom Tidaholms kommun.  
 
Valkuvert/röstkuvert 
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de 
allmänna valen.  
 
Röstmottagare 
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.  
 
Röstningen 
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 17 ok-
tober 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske 
genom brevröstning från utlandet.  
 
Röstning i omröstningslokal 
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i 
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl. 
11:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för 
den röstande:  

- lagen om kommunala folkomröstningar 
- dessa föreskrifter 



   
  
  
 
 

6/8 
 
 

  

- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AV-
STÅR 

- valkuvert/röstkuvert 
- ytterkuvert för budröst 

 
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta 
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av 
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får 
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröst-
ningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.  
 
Förtidsröstning 
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms 
stadsbibliotek på följande datum och tider:  
 
  9 oktober 2021 kl. 10-13 
11 oktober 2021 kl. 10-18 
12 oktober 2021 kl. 10-16 
13 oktober 2021 kl. 10-18 
14 oktober 2021 kl. 10-18 
15 oktober 2021 kl. 10-16 
16 oktober 2021 kl. 10-13 
 
Ångerröstning 
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstnings-
lokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att 
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.  
 
Hantering av förtidsröster 
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröst-
ningsdagen och hanteras där för sammanräkning. 
 
Röstning genom bud 
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske en-
ligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte 
ske.  
 
Rösträkning 
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen. 
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från för-
tidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden 
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och anta-
let kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet till-
sammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar 
enligt följande:  
 

- kryss för JA 
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- kryss för NEJ 
- kryss för AVSTÅR 
- OGILTIGA 

 
En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har 
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss 
vid något av alternativen eller som har flera kryss är också ogiltiga.  
 
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en 
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röst-
sedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i 
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogil-
tighet.  
 
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för var-
dera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses 
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare 
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).  
 
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär 
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i 
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagnings-
ställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand 
och resultatet sammanställs.  
 
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.  
 
Slutlig sammanräkning 
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna 
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagar-
na, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de all-
männa valen.  
 
Valnämnden gör ingen ny prövning av vad som bedömts som giltiga respekti-
ve ogiltiga röster vid räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte fram-
kommer något anmärkningsvärt som kan föranleda valnämndens granskning.  
 
När ska omröstningen vara färdigräknad 
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast tisdagen den 
19 oktober 2021.  
 
Resultat 
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkom-
röstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära re-
sultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är fär-
digräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsi-
da.  
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Förvaring och arkivering 
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av val-
nämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras 
men protokollen arkiveras/bevaras.  
 
Ytterligare föreskrifter 
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om 
behov uppstår. För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen 
tillämpas.  
 
Överklagande 
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas ge-
nom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.  
 



From:                                 Peder Samuelsson
Sent:                                  Tue, 23 Feb 2021 08:25:52 +0000
To:                                      Maud Joelsson;Anna Eklund;Marie Anebreid
Subject:                             SV: kontakt angående valet

Fick svar från Smittskydd, 
 
/peder 
 
 
________________________________________ 
 
Hej Peder! 
 
Precis som du säger så är det omöjligt att förutspå coronaläget i juni. Jag hoppas att planerna håller vad 
gäller vaccinationen av den stora massan av befolkningen, som ju skulle vara avklarad kring midsommar 
(slutet av juni alltså), men det var under förutsättning att vaccinet kom som utlovat. Nu har ju detta blivit 
fördröjt, och sannolikt får vi det vaccin vi behöver men senare och planen är fortfarande att 
tidsplaneringen funkar. Mer vaccin på kortare tid blir dock en logistiskt utmaning och eventuellt 
ytterligare leveransförseningar kan göra att schemat blir svårt att hålla. Dessutom tar det några veckor 
efter sista dosen innan vaccinationen får full effekt. 
Säkrare (men inget är helt säkert) vore alltså att skjuta på folkomröstningen. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Peter Nolskog 
Bitr. smittskyddsläkare 

E-post: peter.nolskog@vgregion.se 
 
Smittskydd Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde
Webb: www.vgregion.se/smittskydd 
 
Vi är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan 
 
 

Från: Maud Joelsson <Maud.Joelsson@tidaholm.se> 
Skickat: den 23 februari 2021 08:04
Till: Peder Samuelsson <Peder.Samuelsson@falkoping.se>; Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>; 
Marie Anebreid <Marie.Anebreid@tidaholm.se>
Ämne: Sv: kontakt angående valet 
 

mailto:peter.nolskog@vgregion.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lET0z-0007XM-4m&i=57e1b682&c=6EOtCgpCF9iZ_3hX1cobvxz7kzDEqIP58sDbD0ctCVRiGNya6hm0vhabOD7PLMTcq2QteRSDe0gE4Wu8E4ge783Of9hXXl9qjhRqU8GUK1e6R_Ch0TIXuFZTJZQpZMQvH2H3rMELrzzFCfpuhartdegypYuVyPJyYWiS-pViJIagHCaK6XbL0teZ1tfiHIOtDb9wQUyEyRPvRvXzP88acwOL1oSyBmDZptpuQiLlBrU
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lET0z-0007XM-4m&i=57e1b682&c=dhCOvZlPYkeUrutG6NblrLX7bz26P4M161VwnUFIrCuF4-d_RnW9oLkSjcydRG9_MN2RooeEDBuiSTB_lnPaJqkkFtcW4vOk4l1OkqrXQyRTMteWW91tiXgAQfDvmk2d7mEk8cam277nwEQBPWyz6h8yFPZORcOObop8ddwudtJqGyeuqTpv7-j68aLUtRPl13tKX3nJ5IDq5-Tuh9mgdBFy6dhQiMVwcKWaGGKpJbA


Hej 
 
Jag har också ställt frågan till smittskydd, då får vi se om vi får lika besked… 
 
Mvh Maud 
 

Från: Peder Samuelsson <Peder.Samuelsson@falkoping.se> 
Skickat: den 23 februari 2021 07:58
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>; Marie Anebreid <Marie.Anebreid@tidaholm.se>; Maud 
Joelsson <Maud.Joelsson@tidaholm.se>
Ämne: kontakt angående valet 
 
Hej, 
 
Igår hade kontakt med Länsstyrelsen angående tillsyn i samband med kommande folkomröstning. 
De förklarade att de inte hade tillsynsansvaret utan hänvisade mig till Polisen, ska försöka nå dem under 
dagen. 
 
Har också skickat underlag till smittskyddet för ett utlåtande i frågan. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Peder Samuelsson 
Säkerhetssamordnare 
peder.samuelsson@falkoping.se 
0515-88 58 69 
 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
Midfalegatan 4, 521 81 Falköping 
samhallsskydd@falkoping.se 
0515-88 58 00 
 
www.smskaraborg.se 
 

 
 
Så här behandlar Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
dina personuppgifter www.smskaraborg.se/gdpr-info 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  

mailto:Peder.Samuelsson@falkoping.se
mailto:Anna.Eklund@tidaholm.se
mailto:Marie.Anebreid@tidaholm.se
mailto:Maud.Joelsson@tidaholm.se
mailto:peder.samuelsson@falkoping.se
mailto:samhallsskydd@falkoping.se
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Bakgrund 

Om kommunfullmäktige (april) beslutar att folkomröstningen ska ske i början av september (5 september) innebär det att kansliavdel-
ningen får en minskad tidsplan på sex veckor att genomföra de aktiviteter som planeras jämfört med förvaltningens förslag. Vid ett be-
slut om utökad tid med en vecka för förtidsröstning (23 augusti) innebär det att kansliet har en minskad tidsplan med sju veckor.   

Vid beslut om att även institutionsröstning ska genomföras under perioden samt beslut om ambulerande röstmottagare under förtids-
röstningsperioden utökas aktiviteterna och arbetsuppgifterna ytterligare.  

Vissa arbetsmoment kan inte slutföras innan kommunfullmäktiges beslut såsom tryck av valsedel, färdigställande av informationsma-
terial, framtagande av specifika rutiner för covid-19 riskreducering, bedömning av riskbedömning, packning, frankering och utskick av 
ca 10 000 röstkort (ska skickas av kommunen vid en kommunal folkomröstning) samt rekrytering och utbildning av röstmottagare (det 
krävs ett datum för att kunna rekrytera). 

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen eftersom röst-
korten ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds. 
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Åtgärdsplan 

Nedan har förvaltningen listat de risker som identifierats med att tidigare lägga datumet för folkomröstningen och tagit fram åtgärdsför-
slag för att hantera dem. 

Nr Risk S (1-4) K (1-4) R=S*K Åtgärd 

1. 

Vaccineringen försenas 

Det föreligger en risk att röstmottagare, personal som ska arbeta 
med förtidsröstningen, övrig personal samt personer som ska rösta 
inte har hunnit att bli vaccinerade i mitten av augusti (då förtidsröst-
ningen börjar) vilket innebär risker för exponering för smitta samt 
risk för klustersmitta. 

3 4 12 Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud. 

Samverkan med säkerhetssamordnare 
och MAS (Medicinskt ansvarig sjukskö-
terska) som i sin tur har kontakt med 
smittskydd VGR. 

Se riskreducerande åtgärder enligt sär-
skild riskbedömning kring Covid-19. 

Tydlig och bra utbildning för att kunna 
arbeta enligt de riskreducerande åtgär-
derna.  

2. 

Rädsla för smitta medför minskat valdeltagandet 

Det finns en risk att valdeltagandet kan påverkas då personer inte 
ännu är helt vaccinerade och därför inte vill utsätta sig för situatio-
ner där de kan exponeras för smitta.  

3 4 12 Ambulerande röstmottagare 

Möjligheten till budröstning för de som 
har funktionsnedsättning, hög ålder och 
sjukdom. 
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3. 

Röstmottagare hinner inte vaccineras innan institutionsval 

Om det fattas beslut att institutionsval också ska genomföras innan 
röstmottagare (vid tidigare val: kansliets personal) är vaccinerade 
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta ett stort antal per-
soner och då under arbetstid exponeras för smitta eftersom även 
vaccinerade kan vara smittspridare.  

2 4 8 Undersöka möjligheten rekrytera och ut-
bilda personal på de särskilda boendena 
att förrätta förtidsröstning. 

Riskreducerande åtgärder enligt särskild 
riskbedömning kring Covid-19, exempel-
vis visir och munskydd.   

4. Ambulerande röstmottagare hinner inte vaccineras  

Om det fattas beslut att det även ska finnas ambulerande röstmot-
tagare som ska åka hem till personer som inte har möjlighet att 
uppsöka en röstningslokal samt inte har någon som kan agera bud 
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta personer i deras 
hem och då under arbetstid kan exponeras för smitta.  

3 4 12 Riskreducerande åtgärder enligt särskild 
riskbedömning kring Covid-19, exempel-
vis visir och munskydd.   

5. 

Rädsla för smitta försvårar rekrytering av röstmottagare 

Det kan bli svårt att rekrytera röstmottagare då det kommer att krä-
vas fler röstmottagare (se riskbedömning Covid-19) än vid andra 
val samt att det av personer kan upplevas som en risk att innan de 
är vaccinerade engagera sig som röstmottagare och att de därför 
väljer att inte delta.    

3 3 9 Skicka ut och efterhöra intresse hos tidi-
gare röstmottagare 

Erbjuda digital utbildning för röstmotta-
gare.  

 

6. 

Folkomröstningen kan leda till ökad smittspridning och bris-
tande förtroende för kommunen 

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att 
inte alla medborgare är fullt vaccinerade och att kommunen då ge-
nom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya 

3 4 12 Arbeta med riskreducerande åtgärder 
enligt särskild riskbedömning Covid 19. 

Arbeta med tydlig information och kom-
munikation kring riskreducerande åtgär-
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sammankomster och mötesplatser (inomhus) som i sin tur bidrar till 
smittspridning och klustersmitta. Detta kan i sin tur påverka förtro-
endet för kommunen samt ha en negativ inverkan på medborgares 
inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.  

der och beteende vid omröstningsloka-
ler.  

Samverkan med säkerhetssamordnare 
och MAS (Medicinskt ansvarig sjukskö-
terska) som i sin tur har kontakt med 
smittskydd VGR 

7. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – påverkan på kommunikationsfunktioner 

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt på grund av att 
kommunen anordnar en folkomröstning under en pandemi kan det 
innebära en utökad belastning på kommunens kommunikationska-
naler (hemsida, sociala medier etc) och för kommunens kommuni-
katörer. Det finns även en risk att det blir regional eller nationell ny-
het vilket påverkar kommunikationsarbetet.  

3 3 9 Arbeta med tydlig information och kom-
munikation kring riskreduce-rande åtgär-
der och beteende vid omröstningsloka-
ler. 

Kommunens kommunikatörer får bortpri-
oritera andra arbetsuppgifter och even-
tuellt förstärkas. 

8. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – föreningar och företag 

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att 
restriktioner kvarstår för föreningar och företag. Om kommunen då 
genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya 
sammankomster och mötesplatser (inomhus) när föreningar och fö-
retag inte får arrangera evenemang kan detta påverka förtroendet 
för kommunen samt ha en negativ inverkan på föreningar och före-
tags inställning till att följa nationella råd och föreskrifter. 

3 3 9 

Arbeta med tydlig information och kom-
munikation 

Samarbeta med näringslivsstrateg och 
personal på kultur- och fritid.  
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9. 

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls 
om pandemin pågår – risk för hot och våld 

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt kan det innebära 
en ökad risk för hot och våld i samband med folkomröstningen.   

2 4 8 

Arbeta fram och kontinuerligt stämma av 
en risk- och hot analys.  

10. Pandemin medför ökade risker för personalbortfall på röst-
ningsdagen 
 
Covid-19 pandemin med rådande rekommendationer kring att man 
ska vara hemma vid minsta symptom, risken att vara i så kallad fa-
miljekarantän eller i en smittspårning kan komma att påverka be-
manningen under omröstningsdagen och detta med kort varsel.  
 
Detta kan i värsta fall leda till att en omröstningslokal har väldigt få 
eller ingen bemanning av röstmottagare. 
 

4 3 12 Planering av röstmottagare och ersät-
tarschema. 
 
Indragna raster för röstmottagare samt 
omfördelning av omröstningslokal. 
 
Utreda möjligheten till att akut flyt-
ta/samordna en omröstningslokal till en 
annan omröstningslokal. 
 

11. 

Riskreducerande åtgärder fördyrar 

Riskreducerande åtgärder som behöver vidtas kan innebära att 
kostnader för folkomröstningen inte inryms i budgeten.  

3 3 9 

Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall 

12. 

Ökade kostnader för Valmyndighetens tjänster 

Valmyndigheten har meddelat att det föreligger en risk att deras 
tjänster kan bli lite dyrare vid en folkomröstning under sensomma-
ren då de kan behöva ta in konsulter för IT då förberedelsetiden 
hamnar i semesterperioden. Valmyndigheten framhåller även att 
kommunen måste säkerställa att det tryckerier som upphandlas har 

4 2 8 Tidig semesterplanering. 

Kontinuerlig uppföljning av budget. 

Kravställa vid upphandling av tryckeri.  
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öppet så att valmyndigheten kan köra test på utskrift och att det un-
der sommaren finns en tillgänglig kontaktperson på kommunen. 

13. 

Kansliets andra uppdrag nedprioriteras 

Kansliets ordinarie löpande arbetsuppgifter kommer att påverkas 
markant under perioden april-september och vissa uppgifter kom-
mer att behöva nedprioriteras eller helt tas bort. Eftersom omfatt-
ningen på det extra arbetet är så stor kommer det inte bara att på-
verka utvecklingsaktiviteter (ex. genomförande av utbildningar, eg-
na projekt, medverkan i projekt etc.) utan även ordinarie löpande 
arbetsuppgifter, så som nämndsadministration, registrering av all-
männa handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, råd och 
support, handläggning av ärenden etc.  

3 3 9 Extra personal timanställs.  

Låg förväntning på att ärenden blir 
handlagda i tid. 

Ingen support till användare och förtro-
endevalda. 

Inställda sammanträden eller att sam-
manträden sker utan kansliets personals 
medverkan.  

14. 

Stress och hög arbetsbelastning inom kansliet 

Om ordinarie arbetsuppgifter inte hinner utföras och arbetsbelast-
ningen är orimlig hög kan detta innebära att personal på kansliet 
blir sjukskriven eller väljer att avsluta sin anställning.  

3 4 12 Extra personal timanställs.  

Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud 

15. 

Extrapersonal medför ökade kostnader 

Om extrapersonal anställs kan detta innebära att budget för den 
kommunala folkomröstningen inte hålls.  

3 3 9 

Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall  

16. Semesterplanering för kansliet försvåras 3 3 9 Förlägga semester tidigt och parallellt, ta 
in extra resurs några veckor. 
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Det finns en risk att det blir svårt att planera semester för kansliets 
personal då förberedelsetiden inför folkomröstningen inklusive för-
tidsröstningen hamnar under semesterperioden 

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskicka-
de minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen (röstkorten 
ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen in-
leds). Detta innebär att aktiviteten att skicka ut dessa kommer ske 
under semesterperioden. 

Planering av aktiviteter så att så mycket 
som möjligt genomförs tidigare än 
checklistans hålltider.  

Vi genomför aktiviteter så snart som 
möjligt under våren såsom att upphand-
la tryckeri och färdigställa material/infor-
mationsmaterial så långt det går samt 
skicka ut intresseanmälan till personer 
som tidigare varit röstmottagare i val. 

17. 

Nationella rekommendationer kan inte följas av kansliets per-
sonal: Hemarbete och risk för ökad sjukfrånvaro 

Covid 19 pandemin med rådande rekommendationer kring hemar-
bete och att man ska vara hemma vid minsta symptom påverkar 
kansliets personal gällande möjligheten att fysiskt vara på plats för 
genomförande av vissa arbetsuppgifter såsom packa material, 
packning och utskick av röstkort etc. samt innebär en större sjuk-
frånvaro och frånvaro på grund av VAB (vård av sjukt barn) än vid 
normala omständigheter. Det finns även risk att personal får vara i 
så kallad familjekarantän (om en familjemedlem har Covid-19) eller 
ingår i en smittspårning. Denna risk föreligger så länge det pågår 
en pandemi. Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 
maj.  

4 3 12 

Handlingsplan enligt SAM samt kontinu-
erlig avstämning med skyddsombud.   

 

18. Nationella rekommendationer om att undvika nära kontakter 
kan inte följas av kansliets personal 

3 3 9 Riskreducerande åtgärder i form av 
munskydd etc.  
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Kansliets personal (tre ordinarie personer) ska enligt kommunled-
ningsförvaltningens pandemiplan helst inte träffas fysiskt för att för-
hindra en intern smittspridning (dvs att alla är sjuka samtidigt) och 
för att kunna upprätthålla kansliets verksamhet. Detta kommer på-
verka arbetsuppgifterna som kräver fysisk närvara såsom packning 
av valmaterial, packning och utskick av röstkort, utkörning av röst-
material etc. Denna risk föreligger så länge det pågår en pandemi. 
Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 maj. 

19. 

Merarbete kring valmaterial på grund av närheten till kyrkova-
let 

Kyrkovalet är 19 september.Det finns en risk att det blir merarbete 
kring valmaterialet då kyrkan lånar stora delar av valmaterialet 
såsom skärmar, valurnor etc.  

2 3 6 Tydlig planering för utlåning av valmate-
rialet.  

Ta kontakt med samtliga röstningsloka-
ler för att efterhöra möjligheten att mate-
rial står kvar till kyrkovalet.  

20. 

Lägre valdeltagande på grund av närheten till kyrkovalet 

Kyrkovalet är 19 september. Det finns en risk att det påverkar val-
deltagandet negativt då personer inte orkar engagera sig och gå 
och rösta i två val så tätt inpå.  

2 4 8 Tydlig information och kommunikation 
om vikten av att gå och rösta. 
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RISKBEDÖMNING 
2021-02-18 
 
Ärendenummer 
2021/6 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Riskbedömning Folkomröstning under Covid 19 pandemi 
 
Ärendet 
Regeringen har 2021-01-08 på beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och 
allmänna sammankomster med över 8 deltagare. 
 
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera 
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.  
 
Riskbedömningsverktyget nedan kommer från Folkhälsomyndigheten.  Om 
svaret är ja på många av frågorna ska den som anordnar sammankomsten 
överväga att ställa in eller skjuta upp sammankomsten. Om svaret är nej på 
alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan 
ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska 
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta. 
 
Riskbedömningen är framtagen av, Anna Eklund, kanslichef, Marie Anebreid, 
valsamordnare, Jenny Beckman, kommunjurist, Maud Joelsson, Medicinsk 
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.   
 

Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande 
åtgärder som kan 

vidtas 
Internationellt 
deltagande 

 X  

Deltagare med 
samhällsviktiga 
arbeten (t.ex. 
personal från vård 
och omsorg) 

X  Möblering för att 
kunna hålla avstånd. 
 
Kontinuerlig 
desinfektion av ytor. 
 
Användande av 
handsprit/ handskar 
för röstmottagare. 
 
Markering på 
golvytan samt 
skapande av fållor 
(plastband) som 
visar vart besökaren 
ska gå.  
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Avståndsregler och 
säkerställa olika 
ingång och utgång 
för att förhindra 
trängsel. 
 
Tydligt 
informationsmaterial. 
 
Maxantal röstande i 
vallokalen. 
 
Skärmar av 
plexiglas. 
 
Visir och munskydd 
för röstmottagare. 
 
Extra röstmottagare 
för att säkerställa att 
de riskreducerande 
åtgärderna 
upprätthålls.   
 
Valkansliet gör 
kontroller ute i 
vallokalerna för att 
granska att 
riskreducerande 
åtgärder 
upprätthålls.  
  
Extra utbildning och 
information/rutiner i 
riskreducerande 
åtgärder för 
röstmottagare.  
 
Utbildning av 
röstmottagare görs 
digitalt. 
 

Deltagare som 
riskerar allvarligare 
sjukdom (äldre) 

X  Se ovan.  

Inomhusevenemang X  Se ovan. 
Förutsättningarna 
för evenemanget 
leder till nära 
kontakt mellan 
deltagarna (storlek 

X  Se ovan. 
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på lokal, typ av 
aktivitet etc.) 
Det är svårt att få 
tillgång till handtvätt 
och 
handdesinfektion.  
Städningen är 
bristfällig. 

X  Rutiner för städning 
och desinfektion av 
ytor ska finnas.  

Det finns få 
toaletter.  

 X Säkerställ att det 
finns minst en toalett 
avsedd för enbart 
röstmottagare. 

Långvarigt (mer än 
några timmar) 
evenemang 

X  Se första ovan.  

 
 



EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

EX
EM

PE
L

RÖSTSEDEL

JA, här står svaret som börjar med ett 
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett 
nej, den kan vara både lång och kort.

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta 
ställning.

Här står frågan. Här står frågan. Här står 
frågan?

Alternativ på röstsedlar

Med komplett logotyp Med textlogotyp Med textlogotyp på  
färgat papper

Obs! Proportionerna på röstsedeln är rätt men för att få plats 
på en A4 är de något mindre här än de kommer att vara.
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SAMMANSTÄLLNING 
2021-02-05 
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2021/3  
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Exempel på svarsalternativ från andra folkomröstningar 
 
Hammarö  
 
Alternativ 1) Tycker du att Hammarö ska ha:  
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6  
 
Alternativ 2) Tycker du att Hammarö ska ha:  
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter  
En 7-9-skola på Hammarlundens skola  
Bärstadsskolan F-6  
Hammarlundens skola F-6  
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6  
Mörmoskolan F-6  
Lillängsskolan F-6 
 
Blankröst 
 
Tibro 
 
Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en 
kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”  
 

a) Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro ska 
inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros 
gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.  

b) Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven 
gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att 
besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i 
framtiden för Tibros utveckling.  

c) Jag väljer att inte ta ställning i frågan.  
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Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

 
Svedala 
 
Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun? 
”JA”  
”NEJ”  
”JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING” 
 
 
Vaxholm 
 
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas. 
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och 
Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål. 
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan. 
 
 
Vimmerby 
 
Folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun 
ska läggas ned eller bevaras.  
 
A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt för-
skolan i Pelarne.  
B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vim-
merby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens 
förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och 
förskola.  
C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.



From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Fri, 12 Mar 2021 09:32:25 +0100
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm

 
 

Från: Brev: Folkomröstning <folkomrostning@val.se> 
Skickat: den 12 mars 2021 08:37
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: SV: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm  
 
Hej Anna, 
 
Tack för begäran om nytt samråd, vi återkopplar nästa vecka eller så fort vi hunnit se över planeringen. 
Pratade med en kollega till dig igår, Marie, och nämnde att eventuellt kan det bli lite dyrare om vi 
behöver ta in konsulter på IT sidan då förberedelsetiden hamnar i semesterperioden, viktigt också att 
tryckeriet ni upphandlar/-t har öppet så vi kan köra test på utskrift och att vi har en kontaktperson på 
kommunen. 
 
Vi hörs av snart igen, 
 
 
____________ 
 
Vänligen, 
 
Corinne Johnson 
Valhandläggare 
 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 02 

www.val.se 
 
 

 
 
 
 

Från: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se> 
Skickat: den 11 mars 2021 16:28

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lKcMH-0007rm-3c&i=57e1b682&c=7BUDvnQz6Yi8XDi4w4dQKFoV2nb54HFnWaFCuTXyOdbPYiKTXykFl1LyutlZoi_nfJYbAVXdhmWen8Jns2y5mOU6n2tOXnhHFTxepMR19MakzupnBX4J_SgPvFy5k-QsUDNDRoMp0Hy1VijSeS3DCh8has5ScOlYnz5NFGquKYCk7mCaXW8Q76JYG4lyhxxLNWTGfT_Vt5JgP3YcItawHZ_KZ7QxxVSdGucd-qm9hPc
mailto:Anna.Eklund@tidaholm.se


Till: Brev: Val Registrator <registrator@val.se>
Ämne: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm  
 
Hej! 
Vi skulle vilja begära nytt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2 § lagen om kommunala 
folkomröstningar (1994:692). Vår valnämnd har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att 
omröstningsdag ska vara söndagen den 5 september 2021. Vi skulle därför vilja inhämta 
valmyndighetens ställningstagande till detta datum.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Eklund
Kanslichef 
 
0502-60 60 48 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736 
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm 
 
www.tidaholm.se 
 

 
 
 
 

Från: Brev: Val Registrator <registrator@val.se> 
Skickat: den 1 mars 2021 16:11
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: SV: folkomröstning 
 
 
Dnr. 2 00 53-21/98231. 
 
Handläggare: Lotta Liedberg, Telefon: 010-575 70 15, lise-lotte.liedberg@val.se 
 
Samråd gällande kommunal folkomröstning –Tidaholm 
 
Tidaholms kommun har den 22 februari 2021 begärt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2 
§ lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Kommunen har i sin samrådsbegäran föreslagit att 
folkomröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.  
Valmyndigheten har ingenting att invända mot det föreslagna datumet. 
 
Anna Nyqvist 
Kanslichef 
Valmyndigheten 

mailto:registrator@val.se
http://www.tidaholm.se/
mailto:registrator@val.se
mailto:Anna.Eklund@tidaholm.se
mailto:lise-lotte.liedberg@val.se


 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotta Liedberg 
Valhandläggare 
___________________ 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 15 

www.val.se 
 

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde 
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam  

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lGkCY-0003WU-3J&i=57e1b682&c=I3F9h8YPbhjR7ZhQJjCAB5TZK2H87i3blqAy2l2ycI5cT8zol3an6OGYyE01J9qb60N_beR27zUcO7_DqbqpZkRdpZwJ-qO0MQmTCMtmZt2tZJ4VHuPZOvQb581K3zNlxpp2eNNVmaDs4w6cF9XDI-q1aG-PsssW3YCJQHhp0gpOG4xPYJMK5DqvUlqXZ1RAGj-oS1359ihcG3A0zYilymGFVTdTeasOH62XIpoRrfw
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1Bbm5hLkVrbHVuZEB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjE1NTM0NjM5O3V1aWQ9NjA0QjFBMkRBRDdCNzc1MEE0NkVGQzgzOEQxODM5NjQ7dG9rZW49NTA2ZDQyNGUwN2U2ZjZjNjQ4NDYzMmI5ODVjNDQ3MDAwYjY3OGIwYjs=
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-01-25 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/294 

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande 
särskilda boendet Lindängen. 

 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera 
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda medel för Tidaholms kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt 
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i 
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och 
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om 
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs 
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.  
 
Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – 
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””. 
 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det 
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens 
anpassningsåtgärder.  
 
När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva social- 
och omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 § 
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende 
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av 
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor, 
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får 
väckas bl.a. genom folkinitiativ. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon 
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att 
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.  
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som 
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att 
prövas av förvaltningsrätten.  
 
Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka 
ärende genom folkinitiativ.  
 
Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning 
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange 
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga 
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namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare 
ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit 
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. 
 
Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av 
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att 
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna 
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).  
 
Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige 
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är 
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de 
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.  
 
Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop. 
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har 
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom 
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga 
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska 
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de 
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella 
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med 
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då 
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något 
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden 
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio 
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning 
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.  
 
Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning 
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av 
utgången, utan denna är rådgivande.  
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om 
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen. 
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.  
 
I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket 
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ. 
 
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid 
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum 
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen, 
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.  
 
Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella 
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att 
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas 
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är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar 
något förslag till beslut i den delen. 
 
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter 
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer, 
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda 
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag. 
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt 
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till 
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida 
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i 
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara 
avslutad. 
 
Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget 
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en 
specifikation till budget där preliminära kostnaden sammanlagt uppgår till 530 
tkr (inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunlednings-
förvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för 
Tidaholms kommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i 
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock 
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte 
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är 
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med 
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunlednings-
förvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under 
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr 
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom 
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen 
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera 
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera 
folkomröstningen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte 
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen. 

- Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra 
en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen samt att 
kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera 
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från budget för oförutsedda 
medel för Tidaholms kommun.  

- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Lennart Axelsson (C), Gunilla Dverstorp (M), 
Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Johanssons förslag  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Johanssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 19 
NEJ: 22 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S), 
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén 
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson 
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider 
(V), Erik Ezelius (S) 
 
Följande röstar NEJ: 
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), 
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli 
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M 
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), 
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström 
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister 
Rohman (KD) 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2021 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2021-01-13 
 Arbetsutskottets beslut § 147/2020 ”Beslut om folkomröstning för 

Lindängens bevarande”, 2020-12-16. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boende 

Lindängen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-11-
16. 

 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning, 
huvudregistrator Marie Anebreid. 
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 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten. 
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist 

Jenny Beckman, 2020-11-13. 
 Specifikation till budget för folkomröstning, förvaltningsekonom 

Federico Dell´Anna. 
 Kommunstyrelsens beslut § 220/2020 ”Beslut om folkomröstning 

gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-11-04. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet 

Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19. 
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens 

samhällsförening, 2020-08-07. 
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om 

anpassningsåtgärder”, 2020-06-16. 
 
Protokollsanteckning 
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och 
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att 
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är 
klart”.  
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher 
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-), 
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons 
protokollsanteckning.   
 
Sändlista 
Valnämnden 
Ekedalens samhällsförening 



 1/1

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- beslut om entledigande från uppdrag Camilla 
Graaf (-) 
 
Ärendet 
Camilla Graaf (-) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Camilla Graaf (-) 2021-03-23. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Camilla Graaf (-) från sitt 
uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.  



From: Anna Eklund
Sent: 24 mar 2021 07:24:49 +01:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Entledigad

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Camilla Graaf <Camilla.p.Graaf@tidaholm.se> 
Skickat: den 23 mars 2021 18:49
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Kopia: Ambjörn Lennartsson <Ambjorn.p.Lennartsson@tidaholm.se>
Ämne: Entledigad

Hej!
Jag önskar att bli entledigad från mitt uppdrag som ersättare i Social och omvårdnadsnämnden 
samt ändra min partibeteckning till (-) då jag inte är medlem i Moderaterna längre. 

Vore tacksam om detta tas upp på nästa kommunfullmäktige den 29/3.

Med vänliga hälsningar 
Camilla Graaf



 1/1

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-16 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Camilla Graaf (-) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-04-26 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Camilla Graaf (S-. 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att 
finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Camilla Graaf 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-04-26 till 2022-12-31.  
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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3828591:
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Case Audit Log
2021-03-29 12:41:27 Case sent by Linda Göransson


Title: Årsredovisning 2021 TBAB


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 TBAB e-sign.pdf:
32dc4883afc14a5da7e61c4c93876efadfae941eafa7a3998f0fb51b45fbe2f3f7264e08fce119bf7b51708087f10bcc
19df3257e9806942489b546e0af99d22


2021-03-29 12:42:11 Case request opened by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-29 12:42:13 Case reviewed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-29 12:42:32 Case signed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-03-29 13:47:12 Case reviewed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-29 13:47:58 Case signed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-03-30 06:13:43 Case reviewed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 06:30:56 Case signed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent:


2021-03-30 06:32:54 Case request opened by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-30 06:33:00 Case reviewed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-30 06:36:27 Case signed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent:


2021-03-30 10:05:33 Case reviewed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


2021-03-30 10:09:46 Case signed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent:


2021-03-30 12:40:19 Case request opened by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 66.102.9.94


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-30 12:40:24 Case reviewed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-30 12:40:55 Case signed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent:
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2021-03-30 12:43:14 Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5267; ms-office; MSOffice 15)


2021-03-30 12:43:25 Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-30 12:44:05 Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-03-30 13:06:35 Case reviewed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 13:06:58 Case signed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent:


2021-03-31 09:47:29 Case request opened by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931
(BankID)
IP: 66.249.93.47


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-31 09:47:34 Case reviewed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-31 09:48:28 Case signed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2021-03-31 09:48:28 All parties have signed, certificate generated
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Case Audit Log
2021-03-29 12:40:52 Case sent by Linda Göransson


Title: Årsredovisning 2021 TENAB


Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 TENAB e-sign.pdf:
dddb0f71af6369d1da0cf801d0b2f6ac4c3dec58f27288b3f317d3ae4e4a77be5a3ec85fd13bddec1b3e4f53e9541b
2d94cb11af37d49210e762b507bc2fe141


2021-03-29 12:41:18 Case request opened by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-29 12:41:22 Case reviewed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-29 12:41:40 Case signed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-03-29 13:46:13 Case reviewed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-29 13:46:55 Case signed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-03-30 06:08:24 Case reviewed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 06:13:24 Case signed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent:


2021-03-30 06:22:55 Case request opened by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-30 06:23:03 Case reviewed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-30 06:23:45 Case signed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent:


2021-03-30 10:03:43 Case reviewed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


2021-03-30 10:05:08 Case signed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent:


2021-03-30 12:39:08 Case request opened by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 66.102.9.85


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-30 12:39:17 Case reviewed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-30 12:40:01 Case signed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent:
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2021-03-30 12:41:18 Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5267; ms-office; MSOffice 15)


2021-03-30 12:41:35 Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-30 12:42:23 Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-03-30 13:07:12 Case reviewed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 13:07:29 Case signed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent:


2021-03-31 09:49:06 Case request opened by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931
(BankID)
IP: 66.249.93.51


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-31 09:49:07 Case reviewed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-31 09:49:38 Case signed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2021-03-31 09:49:38 All parties have signed, certificate generated
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1746808/1cd9b42a7fe4d06179dd1f1da2f11d353a739aba/?asset=verification.pdf


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1746829/54481c8b1e320582a490e2caa143a33ee798328f/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-3110:07:18
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:36:47
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:37:25
                    Björn Andersson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-3111:37:25
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




3828497:
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Case Audit Log
2021-03-29 12:40:16 Case sent by Linda Göransson


Title: Årsredovisning 2021 TEAB och koncern


Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020 e-sign.pdf:
d75131bec40e8e9602c31895deb8fbb3ea6c8e7d86c71e4ae7473e043d92a1399ed418f559f95691866d781c77a
5dccde8812203368c3f5ae6356e3a956bdade


2021-03-29 12:40:30 Case request opened by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2021-03-29 12:40:37 Case reviewed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-29 12:41:07 Case signed by party: Mattias Andersson, 196911115936 (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-03-29 13:24:15 Case reviewed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-29 13:45:23 Case signed by party: Ingela Backman, 195504135962 (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-03-30 06:02:15 Case reviewed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 06:07:53 Case signed by party: Stig Lennart Axelsson, 195606266731 (BankID)
IP: 77.74.130.93


Useragent:


2021-03-30 06:17:15 Case request opened by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)


2021-03-30 06:17:25 Case reviewed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.0.3 Safari/605.1.15


2021-03-30 06:22:46 Case signed by party: Michael Brisman, 195303285935 (BankID)
IP: 77.74.131.168


Useragent:


2021-03-30 09:54:49 Case reviewed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


2021-03-30 10:03:12 Case signed by party: Mikael Snäll, 196310075632 (BankID)
IP: 80.68.122.54


Useragent:


2021-03-30 10:12:07 Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Zoom 3.6.0; Microsoft Outlook
15.0.5267; ms-office; MSOffice 15)


2021-03-30 10:12:17 Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36


2021-03-30 10:13:07 Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren, 196301115926 (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:
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2021-03-30 12:41:05 Case request opened by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 66.102.9.90


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-30 12:41:10 Case reviewed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-30 12:41:40 Case signed by party: Per Bergström, 196012255953 (BankID)
IP: 212.116.73.184


Useragent:


2021-03-30 13:07:50 Case reviewed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.63


2021-03-30 13:08:09 Case signed by party: Maria Fredriksson, 196008082429 (BankID)
IP: 81.230.146.69


Useragent:


2021-03-31 09:49:51 Case request opened by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931
(BankID)
IP: 66.249.93.47


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2021-03-31 09:49:53 Case reviewed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


2021-03-31 09:50:17 Case signed by party: Björn Erik Lennart Andersson, 196406185931 (BankID)
IP: 84.17.219.58


Useragent:


2021-03-31 09:50:17 All parties have signed, certificate generated


Sida 2 av 2








