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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: 2021-05-31 kl:18:00 
Plats: Digitalt och Stora salen, Bibliotekshuset 
Justerare: Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister Rohman (KD) 
 
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 
Anders Johansson (S), Monica Karlén (S), Gunilla Djurberg (S), Christoffer 
Axelsson (S), Ingvar Jansson (S), Malin Andersson (S), Kent Persson (S), 
Emma Graaf (S), Krister Wäring (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 (-), Richard Mellgren (M), Per-
Erik Vrang (M), Anna Sheridan (SD), Aili Räisänen (SD) 
 
 
 
ÄRENDEN 
   

1 Godkännande av dagordning 2021/10 

2 Handlingar att anmäla 2021/12 
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3 Besvarande av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående hur 
kommunen ska hantera standardkostnader i 
resursfördelningsmodellen 

2021/161 

4 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag 

2020/224 

5 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans 

2020/47 

6 Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun år 
2020 

2021/101 

7 Information om revisionsberättelse verksamhetsår 2020 2021/101 

8 Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnder avseende verksamhetsår 2020 

2021/101 

9 Beslut om årsredovisning Skaraborgs 
Kommunalförbund 2020 

2021/147 

10 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2020 

2021/152 

11 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 2021/154 

12 Beslut om utbetalning av partistöd 2021 2021/37 

13 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020 

2021/128 

14 Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 2020/259 

15 Beslut om entledigande från uppdrag Fannie Levin (S) 2018/406 

16 Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Fannie Levin (S) 

2018/406 

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

2018/406 

18 Fyllnadsval av nämndeman i Skaraborgs Tingsrätt efter 
Per-Erik Thurén (S) 

2018/128 

19 Beslut om entledigande från uppdrag Katarina Persson 
Hill (C) 

2018/406 

20 Fyllnadsval av ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Katarina Persson Hill (C) 

2018/406 

21 Beslut om entledigande från uppdrag Ulf Alteg (M) 2018/402 

22 Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
efter Ulf Alteg (M) 

2018/402 
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23 Mötets avslutande 2021/10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/507 

§ 62 Beslut om fastställande av tomtpris för tomtkö i Kungslena 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tomtpriset för den av 
kommunfullmäktige beslutade tomtkön i Kungslena bestäms till 220 kr 
per kvadratmeter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare tagit ställning i frågan om tomtkö och 
prissättning av tomter. I kommunfullmäktiges beslut om att upprätta en tomtkö 
i Kungslena justerades dock det av samhällsbyggnadsnämnden 
rekommenderade tomtpriset på 300 kr/kvm till att ersättas med ett spann där 
prissättningen skulle fastställas ”upp till 300 kr/kvm”.  
 
Nämndens tolkning är att priset får fastställas av samhällsbyggnadsnämnden, 
och att beslutet om tomtkö sedan kan verkställas av nämnden. 
 
Resonemang kring prissättningen som gjordes vid nämndens sammanträde 
2020-10-01 bedöms huvudsakligen fortfarande gälla, och det bedöms därmed 
vara rimligt att ta ut ett högre tomtpris än 200 kr/kvm. Då projektet är i tidiga 
faser finns ingen entreprenadssumma fastställd via anbud, utan 
kostnadskalkylen för exploateringen baseras på uppskattningar, med en 
budget för tillfället uppskattad till 2,2 MSEK. 
 
De planerade tomterna är 8 st till antal, med en sammanlagd yta på cirka 
10 420 kvm. 
 
I syfte att möta viljan från kommunfullmäktige och uppnå ett logiskt 
resonemang fastslås ett tomtpris om 220 kr/kvm. Då bedöms den idag 
uppskattade budgeten för exploateringen täckas vid en fullständig försäljning 
av alla 8 tomter (2,2 MSEK/10 000 kvm), samtidigt som det jämförbara 
tomtpriset på Rosenberg om 200 kr/kvm räknas upp med 10%, en höjning 
som kan anses vara rimlig utifrån de år som gått sedan det priset beslutades. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
tomtpriset för den av kommunfullmäktige beslutade tomtkön i 
Kungslena bestäms till 220 kr per kvadratmeter. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut 

om fastställande av tomtpris för tomtkö i Kungslena”, 2021-04-08. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastställande av tomtpris Kungslena”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-30. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 128/2020 ”Beslut om tomtkö och 

tomtpris i Kungslena”, 2020-12-21. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-22 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 118/2020 ”Beslut om 
upprättande av tomtkö i Kungslena”, 2020-10-01. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige



From:                                 Linda Ekström
Sent:                                  Tue, 11 May 2021 06:59:30 +0000
To:                                      Linda Ekström
Subject:                             Information från Mediapoolen för berörda nämnder och förvaltningar

TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd. 
Omsorgsförvaltning och nämnd. 
Kommunfullmäktige 
  
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB kommer 
Mediapoolen att publicera sina styrelseprotokoll på en ny del av hemsidan.  
Här kan kommunerna läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner hela styrelseprotokollen. Här finns 
information som rör tjänster riktade mot hela kommunen som 
vår teknikförsäljning samt viktiga beslut om de tjänster som riktar sig till utbildning och omsorg.  
  
Ni hittar informationen här: 
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/ 
  
Från senaste styrelsemötet: 

 Periodbokslut januari- mars 
 Mediapoolens möjlighet till utökat antal delägare 
 IN-House/försäljning 
 Mediapoolens försäljningsavdelning expanderar 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Linda Ekström 
Administration/ media 
0500-44 54 00 / linda@mediapoolen.se 
www.mediapoolen.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=1lgMMe-00013s-3T&i=57e1b682&c=B-EZxqgDt-pXdexsmyGKAnw9Qd-dlPXtMtpVYgE5z7CeIJ2qAxG-P4iEPhmeIP-Ydl-W3lgTgxwNFsbuBL-WjxlJjXY9oTsUNMPAPYL0WUWm6XKwq7uqqb0KZC7cGimcyXjGaUYruYebtucXxJj-ZcifPU4QLgP1J8FGVPO_YM77QES1B4xgAcdT2L5XxEL7-9bFvJaY433twcE8WmNTMaQQ7Q2-F5ahB69ZqXHy0cB-mQcIzr_OUPHnrC-bCiF_
mailto:linda@mediapoolen.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1lgMMe-00013s-3T&i=57e1b682&c=mAKTlVKTHF3oxMuyIXJTIEYC3jz-4bEUuaSsocuDB81i4rkxdagQUnvgkha6rRn_eSp2kuhQfAEuShYPszyY5CUQgwiXcRXssjn5DGfxJSudNDI19xrtyXCIg43I1sWZlSKQ4yktASoCQy7z9-6gk5mljcJKc8f_CH9AvMtwClIhm2SJWL5NUQAuAl5u8j4q8ff7s9KtIxYGCn1MuHvd7Sajo5fJvvD7WYzLmDGkAvc
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MjA3MTYzNzI7dXVpZD02MDlBMkI1NDNERjc4NzJFMkU5QUVDRkFDRkIzOEY5OTt0b2tlbj04M2I1ZDU4MGViZDAxZWEzYmMzNzVhNmM0MzM2NzdkMzViOWUyMDMwOw==
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2021/161 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Besvarande av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående hur kommunen ska 
hantera standardkostnader i resursfördelningsmodellen  
 
 
Ärendet 
Ingemar Johansson (L) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
04-26 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hur 
kommunen ska hantera standardkostnader i resursfördelningsmodellen utifrån 
den kritik som kommunens tjänstemän ger i Deloittes rapport.    
 
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 210426 
Interpellation 

 
 

Rubrik:  
Hur bör vi hantera standardkostnader i vår resursfördelningsmodell utifrån 
den kritik som våra tjänstemän ger i Deloittes rapport?  

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

s.12-13 

I intervjuer uttalas kritik mot nuvarande resursfördelningsmodell, framförallt för att den baseras på 
standardkostnader och inte prioriteringar och mål och är därför inte synkad med målstyrningen. I 
intervjuer framgår att förtroendevalda på kommunnivå upplevs ”gömma” sig bakom 
resursfördelningsmodellen, politikerna prioriterar inte mellan nämnderna och tar ställning till vad 
som är viktigast. Upplevelsen är att förtroendevalda inte tar sitt ansvar för att prioritera och 
resurssätta verksamheten, eftersom resursfördelningsmodellen gör detta åt dem. Vidare så upplevs 
denna resursfördelningsmodell medföra en budget som inte är förankrad i de verkliga 
förutsättningarna och verksamheternas behov. Det saknas ett helhetsperspektiv där prioriteringar 
görs övergripande. Utfall av resursfördelningsmodellen frångås sällan vid budgetarbete. Flera 
intervjuade tjänstepersoner beskriver att de inte vet hur budgetprocessen går till eller att de upplever 
budgetprocessen som överflödig. Det genomförs en kommunövergripande omvärldsanalys och de 
senaste åren har det varit budgetdialog mellan nämndernas presidier och kommunledningen, det är 
dock utifrån intervjuer mycket sällan som standardkostnaderna frångås. Eftersom 
standardkostnaderna redan är bestämda upplevs den omvärldsanalys, de budgetsamtal och 
verksamhetsanalyser som genomförs som meningslösa. 
Det framgår i ekonomistyrprinciperna att resursfördelningsmodellen bygger på standardkostnader 
och volym men det framgår på inget sätt att dessa beräkningar inte kan frångås, det ligger inom det 
politiska mandatet att resurssätta, självklart ska detta också ske med tillförlitligt och heltäckande 
underlag. I kommunens fall så tyder mycket på att det sätt som resursfördelningsmodellen appliceras 
i nuläget medför att verksamheternas unika förutsättningar, omvärldsförändringar och det politiska 
ansvaret att prioritera inte beaktas på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån kommunens strategiska plan 
framgår att kommunfullmäktige till viss del gjort riktade budgetprioriteringar, men dessa är i 
förhållande till hela kommunens budget mycket begränsade, sammanlagt omfattar de 4 mnkr. Det 
rör sig om relativt avgränsade aktiviteter där kommunfullmäktige aktivt prioriterat. På nämndsnivå 
framstår det som otydligt hur budgetprocessen ska gå till och hur den i praktiken går till efter det att 
nämnden fått sin ram. Vår bedömning är sammanfattningsvis att budgetprocessen och 
resursfördelningsmodellen endast till viss del är ändamålsenlig och tillfredställande.  

 

Tidaholm den 20 april 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/224 

§ 113 Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen 
vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta fram ett kompletterande 
system. 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionens 
yrkande att publicera inkomna förslag i Västgötabladet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de 
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla” 
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till 
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det 
omöjligt att uttrycka sin åsikt. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system 
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna 
Tidaholmsförslag i Västgötabladet. 
 
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en 
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga 
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även 
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i 
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan 
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet 
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via 
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det 
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv 
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta anse motionen vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta 
fram ett kompletterande system. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionens yrkande att publicera inkomna förslag i 
Västgötabladet. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 36/2021, ”Beslut om besvarande av motion - 

minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag”, 2021-03-
24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion - minska digitalt 
utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag” sekreterare Karin 
Hammerby, 2021-03-08. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-
05-25. 

 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18. 
 
Protokollsanteckning 
Runo Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
Att vår lokala tidning informeras om vilka Tidaholmsförslag som är lagda en 
gång i månaden. 
 
Följande ställer sig bakom Runo Johanssons protokollsanteckning: 
Karin Olofsson (MP), Birgitta Andersson (L), Johan Liljegrahn (M), Patrik 
Kristoffersen (KD), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD), Ida 
Davidsson (M-, Peter Friberg (M), Mikael Hallin (C), Zelal Yesildeniz (-). 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-08 
 
Ärendenummer 
2020/224 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om att minska 
digitalt utanförskap vid röstning 
 
Ärendet 
Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) beskriver i en motion att de 
blivit kontaktade av ett flertal tidaholmare som inte har kunnat ”gilla” 
Tidaholmsförslag. Anledningarna har varierat och berott på att man till 
exempel inte har teknisk utrustning eller datakunskap, vilket har gjort det 
omöjligt att uttrycka sin åsikt. 
 
Motionärerna yrkar på att kommunen arbetar fram ett kompletterande system 
som inte ökar den digitala klyftan, och att kommunen publicerar inkomna 
Tidaholmsförslag i Västgötabladet. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 54/2020, ”Handlingar att anmäla”, 2020-

05-25 
 Motion om röstning Tidaholmsförslag, MP och L, 2020-05-18 

 
Utredning 
Under våren och sommaren 2020 inkom även synpunkter till kansliet, från 
medborgare som framhåller att de upplever att de inte kan lämna in e-förslag 
och/eller rösta då de inte har tillgång till digitala verktyg och/eller inte har en 
postadress. Synpunkterna ledde till att man i tjänsteskrivelsen till den årliga 
översynen av Riktlinje för E-förslag skrev in ”Förvaltningen kommer även 
framledes att ta fram och tillhandahålla en pappersblankett tillgänglig i 
stadshusets reception så att medborgare utan tillgång till digitala verktyg kan 
lämna in sina förslag skriftligt. Förslagen skrivs sedan in manuellt i systemet 
av förvaltningen och kommunikationen med förslagsställare hanteras via 
telefon. Förvaltningen kommer även att, via telefon, ta emot röster. Det 
kommer däremot att vara ett krav att varje enskild person som vill rösta själv 
kontaktar förvaltningen och uppger sina kontaktuppgift.” 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller andra förslaget i motionen vill kommunledningskontoret framföra 
att själva kungörelsen för kommunfullmäktige annonseras i sin helhet enbart 
på hemsidan. En del av kungörelsen annonseras i Västgötabladet, med ett 
antal utvalda ärenden. Dessa annonser kostar ungefär 3 000 kronor per 
kungörelse, exklusive moms. Antalet inlämnade tidaholmsförslag under 2020 
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var 13 stycken. I dagsläget finns inte avsatt några medel för annonsering av 
dessa. 
 
Under rubriken Delaktighet och insyn i kommunallagens kapitel 8 regleras att 
varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att första förslaget i motionen har 
tillgodosetts genom att röster kan tas emot via telefon.  
 
När det gäller det andra förslaget i motionen så menar 
kommunledningsförvaltningen att man även i fortsättningen bör använda 
kommunens informations- och kommunikationskanaler, i första hand. 
 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen 
vara besvarad vad gäller yrkandet om att ta fram ett kompletterande 
system. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionens 
yrkande att publicera inkomna förslag i Västgötabladet. 

 
Sändlista 
Motionärerna
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Kommunfullmäktige 
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2020/19 

§ 54 Handlingar att anmäla 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta Tidaholmsförslag ”Stoppa 
flytten av Barnens hus till museét” till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och beslut.  

 Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motion om att minska 
digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden anmäler följande handlingar: 

 Motion från Karin Olofsson (MP) och Birgitta Andersson (L) om att 
minska digitalt utanförskap vid röstning av Tidaholmsförslag. 

 Tidaholmsförslag ” ”Stoppa flytten av Barnens hus till museét”. 
 
Sändlista 
Förslagsställarna 
Karin Olofsson 
Birgitta Andersson  
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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2020/47 

§ 114 Beslut om besvarande av motion - att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll 
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort en redogörelse för samtliga 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan.  
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-
16. 
 
1. Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut 

om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med 
särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har 
uppsiktsplikten över nämnderna). 

Det sker en månatlig uppföljning sedan augusti 2019. Varje nämnd rapporterar 
en månatlig uppföljning där en åtgärdsplan/handlingsplan ska tas fram för att 
få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner 
redovisas i samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som 
nämnderna gör.  Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av 
kommunstyrelsen. 

2. Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning 
med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt 
och därmed öka kontrollen över ekonomin. 

 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2020 om att revidera kommunens 
attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat de olika 
attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och nämnderna 
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behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för revidering och 
beslut. 
 
Om attestrollerna och deras ansvar ska ändras bör detta genomföras genom 
en revidering av attestreglementet. Rent praktiskt hanterar kommunen cirka 
25 000 fakturor per år och det är därför lämpligt att det främst är 
tjänstepersoner som attesterar fakturor.  
 
3. Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 

resursfördelningsmodell. 
 

Förvaltningen kan konstatera att en utredning av resursfördelningsmodellen i 
sig inte kommer att generera mer intäkter/medel till kommunen. 
  
4. Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen 

verksamhet kan läggas ut på entreprenad. 
 

Förvaltningen kan konstatera att det redan finns en utredning kring vilka 
kommunala verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas/ läggas ut på 
entreprenad. Denna utredning togs fram av kommunledningsförvaltningen 
med remiss till samtliga nämnder efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 
(ärendenr: 2015/404). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2016-
09-07 ( § 206/2021). 
 
5. Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för 

kommunens långsiktiga utveckling. 
 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter (fastighetsstrategin) där avyttring också ingår. 

I investeringspotten för strategiskt markinköp i budgeten ligger även avyttring. 
När det gäller fordon så framhåller samhällsbyggnadschefen att det inte ligger 
ett stort värde i kommunens fordon men att samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för att optimera användandet av fordon där det exempelvis finns 
planer på att ha en fordonsansvarig för hela kommunen.  
6. Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga 

upp/omförhandla dessa. 
 
Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla tecknade 
avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans med 
Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.  Det 
pågår ett ständigt arbete med att förbättra kommunens arbete med inköp och 
att tydliggöra vilka tjänstepersoner som har behörighet att göra en beställning 
eller en direktupphandling. På varje förvaltning finns en inköpssamordnare. 



 3/6 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Det har även tagits fram tydliga mallar för hantering av direktupphandling samt 
så bevakas att inköp sker enligt kommunens ramavtal (finns en avtalskatalog 
att förhålla sig till).    
 
7. Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter 

och egendom. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har som ansvar att förvalta kommunens 
fastigheter. Att upprätta en plan för underhåll på kommunens fastigheter och 
egendom är därför en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
8. Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande 

kommuner inom främst administration. 
 
Det pågår ständigt dialoger med närliggande kommuner om utökad 
samverkan, dels i form av avtalssamverkan, dels i form av kommunalförbund. 
I rapporten för avtalssamverkan som presenteras i samband med 
årsredovisningen finns en redovisning att tillgå. Förvaltningarna har även 
sedan tidigare gett förslag på utökad samverkan i form av att lägga 
verksamhet i gemensamma kommunalförbund. 
 
9. Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan 

nämndernas politiker och förvaltningar. 
 
Det pågår ett ständigt arbete inom och mellan förvaltningarna att se över hur 
vi kan arbeta mer förvaltningsöverskridande. För närvarande utreds 
möjligheten till förvaltningsövergripande tjänster och det pågår flera projekt 
såsom gemensamt kontaktcenter och bemanningsenhet. Politiskt sker det 
kontinuerligt presidieavstämningar med bland annat syftet att diskutera 
samverkan mellan förvaltningar.   
 
10. Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 

antalet anställda personer inom administration och de personalresurser 
som inte är direkt kopplade till vård och skola. 

Idag finns det inga överflödiga administrativa tjänster utifrån den verksamhet 
som kommunen bedriver. Förvaltningen vill framhålla att målsättningen att 
minska personalresurser inom administrationen istället borde handla om att 
bland annat se över vilka rättsliga skyldigheter kommunen har, vilken 
ambitionsnivå kommun ska ha när det gäller att leverera administrativa 
tjänster till verksamheten (nämnd och förvaltning), antal utredningsuppdrag 
samt beslutade och pågående projekt. 
 
Istället för en målsättning att minska antalet anställda borde således fokus 
läggas på att anpassa, förändra och ta bort verksamhet och/eller sänka 
ambitionsnivån och/eller minska antal utredningsuppdrag och/eller minska 
antal projekt.  
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11. Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 
beslutet om rätten till heltid. 

 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet – 
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid.om att genomföra projektet 
 
Under genomförandet av projektet har antal årsarbetare ökat under perioden 
2018-2019 och har sedan minskat under år 2020. Minskningen beror bland 
annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet årsarbetare, till exempel 
stängning av verksamheter och förändringar av schema. 
 
En ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har genererat 
är komplext att ta fram då det är många förändringar som spelar in på antalet 
årsarbetare och hur många timmar som har genererats inom verksamheten. 
 
12. Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp. 
 
I januari månad 2020 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar 
 
13. Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler. 
 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter där avyttring också ingår. 

14. Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram 
eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har initierat en översyn av internhyresmodellen 
med syfte att utvärdera modellen där ärendet kommer att hanteras under 
2021.  
Kommunledningsförvaltningen kan, som framgår av tidigare tjänsteskrivelse, 
konstatera att Tidaholms kommun redan har ett system för upprättande av 
åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa 
åtgärdsplaner tas däremot fram av respektive nämnd då nämnden, enligt 
kommunens ekonomiska styrprinciper, är ansvarig för att anpassa sin 
verksamhet inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessa 
åtgärdsplaner följs sedan upp av kommunstyrelsen som en del av 
tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
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Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.  

- Runo Johansson (L) och Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer de två 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Runo Johanssons och Ambjörn Lennartssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony 
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V). 
 

 
Följande röstar NEJ: 
Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan 
Liljegrahn (M), Lennart Nilsson (SD). 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 49/2021 ”Beslut om besvarande av motion - 

att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans”, 2021-04-21. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans – efter 
återremiss”, kanslichef Anna Eklund, 2021-02-03. 

 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av 
motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att 
få en budget i balans”, 2021-01-13. 

 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion 
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en 
budget i balans”, 2020-12-16. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”, 
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-03 
 
Ärendenummer 
2020/47 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans - efter 
återremiss.  
 
Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans. 
 
Kommunledningsförvaltningen och därefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
har berett ärendet och föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2021-01-13 och beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll 
inte var helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 
Kommunledningsförvaltningen har nu gjort en redogörelse för samtliga 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan.  
 
I övrigt kvarstår slutsatserna och beslutsförslaget som framgår av 
tjänsteskrivelse ” Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en 
åtgärdsplan för att få en budget i balans”, kanslichef Anna Eklund, 2020-12-
16. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2021, ”Beslut om besvarande av 

motion om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att 
få en budget i balans”, 2021-01-13. 

 Arbetsutskottets beslut § 150/2020, ”Beslut om besvarande av motion 
om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en 
budget i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige 
snarast låter upprätta en åtgärdsplan för att få en budget i balans”, 
kanslichef Anna Eklund, 2020-12-16. 

 Motion ” Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan 
för en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Utredning 
1. Månatlig uppföljning av ekonomin och budgetutfall med åtföljande beslut 

om omedelbara åtgärder vid negativa avvikelser (Gäller alla nämnder med 
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särskilt fokus på kommunstyrelsen som utöver sin egen budget även har 
uppsiktsplikten över nämnderna). 

Det sker en månatlig uppföljning sedan augusti 2019. Varje nämnd rapporterar 
en månatlig uppföljning där en åtgärdsplan/handlingsplan ska tas fram för att 
få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner 
redovisas i samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som 
nämnderna gör.  Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av 
kommunstyrelsen. 

2. Omedelbar översyn av attest och delegations regler/policy. Målsättning 
med denna översyn är att politikerna skall öka sin attest och beslutsrätt 
och därmed öka kontrollen över ekonomin. 

 
Kommunfullmäktige beslutade § 17/2020 om att revidera kommunens 
attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat de olika 
attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och nämnderna 
behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för revidering och 
beslut. 
 
Om attestrollerna och deras ansvar ska ändras bör detta genomföras genom 
en revidering av attestreglementet. Rent praktiskt hanterar kommunen cirka 
25 000 fakturor per år och det är därför lämpligt att det främst är 
tjänstepersoner som attesterar fakturor.  
 
3. Snarast utreda konsekvenser/nackdelar/fördelar med nuvarande 

resursfördelningsmodell. 
 

Förvaltningen kan konstatera att en utredning av resursfördelningsmodellen i 
sig inte kommer att generera mer intäkter/medel till kommunen. 
  
4. Ta fram de delar av kommunens verksamhet som i stället för egen 

verksamhet kan läggas ut på entreprenad. 
 

Förvaltningen kan konstatera att det redan finns en utredning kring vilka 
kommunala verksamheter som skulle kunna konkurrensutsättas/ läggas ut på 
entreprenad. Denna utredning togs fram av kommunledningsförvaltningen 
med remiss till samtliga nämnder efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 
(ärendenr: 2015/404). Utredningen presenterades för kommunstyrelsen 2016-
09-07 ( § 206/2021). 
 
5. Avyttra egendom/fordon/skog/mark som i närtid inte behövs för 

kommunens långsiktiga utveckling. 
 

I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter (fastighetsstrategin) där avyttring också ingår. 

I investeringspotten för strategiskt markinköp i budgeten ligger även avyttring. 
När det gäller fordon så framhåller samhällsbyggnadschefen att det inte ligger 
ett stort värde i kommunens fordon men att samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar för att optimera användandet av fordon där det exempelvis finns 
planer på att ha en fordonsansvarig för hela kommunen.  
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6. Gå igenom samtliga kommunens avtal med externa parter, eventuellt säga 
upp/omförhandla dessa. 

 
Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla tecknade 
avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans med 
Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.  Det 
pågår ett ständigt arbete med att förbättra kommunens arbete med inköp och 
att tydliggöra vilka tjänstepersoner som har behörighet att göra en beställning 
eller en direktupphandling. På varje förvaltning finns en inköpssamordnare. 
Det har även tagits fram tydliga mallar för hantering av direktupphandling samt 
så bevakas att inköp sker enligt kommunens ramavtal (finns en avtalskatalog 
att förhålla sig till).    
 
7. Ta fram en tydlig plan för underhåll med mera på kommunens fastigheter 

och egendom. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden har som ansvar att förvalta kommunens 
fastigheter. Att upprätta en plan för underhåll på kommunens fastigheter och 
egendom är därför en fråga för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
8. Undersöka om möjlighet till ytterligare samverkan med närliggande 

kommuner inom främst administration. 
 
Det pågår ständigt dialoger med närliggande kommuner om utökad 
samverkan, dels i form av avtalssamverkan, dels i form av kommunalförbund. 
I rapporten för avtalssamverkan som presenteras i samband med 
årsredovisningen finns en redovisning att tillgå. Förvaltningarna har även 
sedan tidigare gett förslag på utökad samverkan i form av att lägga 
verksamhet i gemensamma kommunalförbund. 
 
9. Ökad samverkan inom kommunen, konkretisera denna samverkan mellan 

nämndernas politiker och förvaltningar. 
 

Det pågår ett ständigt arbete inom och mellan förvaltningarna att se över hur 
vi kan arbeta mer förvaltningsöverskridande. För närvarande utreds 
möjligheten till förvaltningsövergripande tjänster och det pågår flera projekt 
såsom gemensamt kontaktcenter och bemanningsenhet. Politiskt sker det 
kontinuerligt presidieavstämningar med bland annat syftet att diskutera 
samverkan mellan förvaltningar.   

 
10. Göra en totalöversyn över personalresurserna med målsättning att minska 

antalet anställda personer inom administration och de personalresurser 
som inte är direkt kopplade till vård och skola. 

Idag finns det inga överflödiga administrativa tjänster utifrån den verksamhet 
som kommunen bedriver. Förvaltningen vill framhålla att målsättningen att 
minska personalresurser inom administrationen istället borde handla om att 
bland annat se över vilka rättsliga skyldigheter kommunen har, vilken 
ambitionsnivå kommun ska ha när det gäller att leverera administrativa 
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tjänster till verksamheten (nämnd och förvaltning), antal utredningsuppdrag 
samt beslutade och pågående projekt. 
 
Istället för en målsättning att minska antalet anställda borde således fokus 
läggas på att anpassa, förändra och ta bort verksamhet och/eller sänka 
ambitionsnivån och/eller minska antal utredningsuppdrag och/eller minska 
antal projekt.  
 
11. Ta fram en ekonomisk kalkyl över vad kostnader i kommunen utgör efter 

beslutet om rätten till heltid. 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2016-09-07 att projektet ”Heltid en rättighet – 
deltid en möjlighet” skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid.om att genomföra projektet 
 
Under genomförandet av projektet har antal årsarbetare ökat under perioden 
2018-2019 och har sedan minskat under år 2020. Minskningen beror bland 
annat på en rad olika åtgärder som minskat antalet årsarbetare, till exempel 
stängning av verksamheter och förändringar av schema. 
 
En ekonomisk kalkyl över vad kostnaderna kring heltidsprojektet har genererat 
är komplext att ta fram då det är många förändringar som spelar in på antalet 
årsarbetare och hur många timmar som har genererats inom verksamheten. 
 
12. Införa omedelbart återanställning-/nyanställningstopp. 

 
I januari månad 2020 fattade kommunstyrelsen beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar 
 
13. Omedelbart avyttra överblivna/ej utnyttjade fastigheter/lokaler. 

 
I kommunens strategiska mål avseende god ekonomisk hushållning är en 
strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler.  Det finns även ett påbörjat arbete med 
att ta fram en övergripande strategi för användandet av kommunens 
fastigheter där avyttring också ingår. 

14. Snarast utreda konsekvenserna att internhyresmodellen och ta fram 
eventuella förbättringar, alternativt avskaffa modellen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har initierat en översyn av internhyresmodellen 
med syfte att utvärdera modellen där ärendet kommer att hanteras under 
2021.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan, som framgår av tidigare tjänsteskrivelse, 
konstatera att Tidaholms kommun redan har ett system för upprättande av 
åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa 
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åtgärdsplaner tas däremot fram av respektive nämnd då nämnden, enligt 
kommunens ekonomiska styrprinciper, är ansvarig för att anpassa sin 
verksamhet inom den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessa 
åtgärdsplaner följs sedan upp av kommunstyrelsen som en del av 
tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen.  

 
Sändlista 
Förslagsställarna
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2020/47 

§ 17 Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen då motionens innehåll inte är helt utredd 
gällande punkterna 3,4,10,11,14. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige, 
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
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verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
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generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

- Peter Friberg (M), Mikael Hallin (C), Lennart Nilsson (SD), Ambjörn 
Lennartsson (SD) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen då den inte är 
helt utredd gällande punkterna 3,4,10,11,14.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets 
förslag och Fribergs med flera yrkande om återremiss. Ordföranden ställer 
först Fribergs yrkande om återremiss under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
NEJ: 
Ärendet ska återremitteras. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), 
Tony Pettersson (S), Hajrudin Abdihodzic (V) 
 
Följande röstar NEJ:  
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Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart 
Nilsson (SD), Zelal- Sara Yesildeniz (-) Peter Friberg (M) 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 150/2020 ”Beslut om besvarande av motion 

om att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi 
i balans”, 2020-12-16. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 
upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans”, kanslichef Anna 
Eklund, 2020-12-04. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.  

 
Sändlista 
Kommunledningsförvaltningen
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2020/47 

§ 150 Beslut om besvarande av motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige, 
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
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de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen.  

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om att fullmäktige snarast låter 

upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans”, kanslichef Anna 
Eklund, 2020-12-04. 

 Motion ”Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för 
en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.   

 
Reservation 
Ambjörn Lennartsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 



 1/3

 

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 
2020-12-04 
 
Ärendenummer 
2020/47 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om motion om att fullmäktige snarast 
låter upprätta en åtgärdsplan för en ekonomi i balans.  
 
Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) m.fl. har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med 
yrkandet att kommunfullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans.  
 
Motionärerna framhåller att för att kunna hantera en kommande kärv ekonomi 
i Tidaholm krävs anpassningar och åtgärder. De anser därför att det är 
nödvändigt att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och låter upprätta en 
åtgärdsplan. Motionärerna anser att det är en mindre lämplig väg att öka 
kommunens inkomster genom att höja taxor och avgifter och/eller att höja 
skatten. Däremot anser motionärerna att det är viktigt att politiken har grepp 
om ekonomin så att politikerna kan prioritera rätt inom kommunens olika 
verksamheter. I motionen lyfts ett antal olika exempel på åtgärder som 
åtgärdsplanen bör fokusera på. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion ” Förslag att fullmäktige snarast låter upprätta en åtgärdsplan 

för en ekonomi i balans”, Gunilla Dverstorp (M) med flera, 2020-01-17.   
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet där synpunkter främst 
inhämtats från ekonomiavdelningen.  
 
Tidaholms kommun arbetar efter de ekonomiska styrprinciper som 
kommunfullmäktige antagit. Dessa finns att läsa i kommunens strategiska plan 
och budget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna är varje nämnd ansvarig för 
att beslutade mål och åtaganden uppnås inom den, av kommunfullmäktige,  
tilldelade budgetramen. Det framgår av styrprinciperna att det därför är viktigt 
att de mål som upprättas för nämnderna är realistiska så att de resurser som 
ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Detta arbete sker 
varje år i samband med att kommunstyrelsen bereder ett förslag till strategisk 
plan och budget som sedan antas i kommunfullmäktige.  
 
I styrprinciperna framgår även att varje nämnd ansvarar för att ha en 
beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter, detta 
genom omprioriteringar och omfördelningar inom den budget som tilldelats. 
Om det ändå skulle visa sig att den tilldelade ramen inte är tillräcklig ska 
nämnden i första hand vidta åtgärder genom att omdisponera tillgängliga 
resurser inom nämndens samlade budgetram, i andra hand aktualisera hos 
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kommunfullmäktige att det finns ett behov av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten.  
 
Tidaholms ekonomiska styrprinciper innebär alltså att varje nämnd är 
ansvariga för och skyldiga att anpassa, förändra och att effektivisera sin 
verksamhet vid ett befarat underskott. Det är varje enskild nämnd som fattar 
de nödvändiga besluten inom det reglemente som kommunfullmäktige antagit 
för nämndens ansvarsområde.     
 
Varje nämnd ska därför ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för att få en 
ekonomi i balans vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner redovisas i 
samband med de månadsvisa rapporter och uppföljningar som nämnderna 
gör.   
 
Dessa rapporter följs sedan upp månadsvis av kommunstyrelsen som enligt 6 
kap. 1 § KL har uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen 
har under 2020 i rollen som tillsynsansvarig vidtagit olika åtgärder. I januari 
månad 2020 fattade kommunstyrelsen bland annat beslut (§ 2/2020) om en 
anställningsrestriktion gällande samtliga förvaltningar vilket innebär att det är 
förvaltningschef som godkänner samtliga anställningar som tidigare varit 
delegerade till chefer med personalansvar. Kommunstyrelsen har även 
initierat två tillsynsärenden gällande social- och omvårdnadsnämnden 
(ärende.nr 2020/145) och barn- och utbildningsnämnden (ärende.nr 
2020/144). Kommunstyrelsen föreslog vidare (§ 161/2020) kommunfullmäktige 
besluta att ge kommunstyrelsens rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut 
gällande social- och omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en 
budget i balans till och med 2020-12-31. Detta ärende återremitterades dock 
av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för komplettering med en 
fördjupad information och analys kring hur social- och omvårdnadsnämnden 
underskott uppstått och vad det beror på. 
  
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att ett flertal andra av de 
åtgärder som motionärerna framhåller som exempel i en övergripande 
åtgärdsplan redan är beslutade, påbörjade eller genomförda åtgärder och 
aktiviteter. Till exempel fattade kommunfullmäktige §17/2020 beslut om att 
revidera kommunens attestreglemente. Attestreglementet reglerar bland annat 
de olika attestrollerna och deras ansvar. Både kommunstyrelsen och 
nämnderna behandlar även kontinuerligt sina delegationsordningar för 
revidering och beslut.  
 
En annan åtgärd som framhålls i motionen är att överblivna eller ej nyttjade 
fastigheter ska avyttras. I kommunens strategiska mål avseende god 
ekonomisk hushållning är en strategi att avyttra ej utnyttjade lokaler. Arbetet är 
även påbörjat med att ta fram en övergripande strategi för användandet av 
kommunens fastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har också initierat en 
översyn av internhyresmodellen med syfte att utvärdera modellen där ärendet 
kommer att hanteras under 2021.    
 
Kommunledningsförvaltningen kan även konstatera att vissa av de föreslagna 
åtgärderna inte är möjliga att genomföra såsom att gå igenom samtliga 
kommunens avtal med externa parter och eventuellt säga upp/omförhandla 
dessa. Förvaltningen vill framhålla att det inte är lämpligt att omförhandla 
tecknade avtal. Däremot arbetar kommunens inköpssamordnare tillsammans 
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med Skövde upphandling vid tecknande av nya avtal för att de avtalen ska 
generera bästa pris och kvalitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Kommunens arbete med inköp regleras i Policy för inköp samt i riktlinje för 
inköp. Policyn antogs av kommunfullmäktige (§ 49/2019), i mars 2019.   
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att Tidaholms kommun redan 
har ett system för upprättande av åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans 
vid ett befarat underskott. Dessa åtgärdsplaner tas däremot fram av 
respektive nämnd då nämnden, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, 
är ansvarig för att anpassa sin verksamhet inom den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen. Dessa åtgärdsplaner följs sedan upp av 
kommunstyrelsen som en del av tillsynsansvaret.  
 
Utifrån nuvarande ekonomiska styrprinciper föreslår därför 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 
motionen.  

 
Sändlista 
Motionärerna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-07 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/101 

§ 68 Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse för år 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i 

driftsredovisningen balanseras i ny räkning. 
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar 

från år 2020 till 2021 som uppgår till 42,6 mnkr 
 
  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 att fastställa 2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 
Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för 2020.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 18,8 mnkr. Detta är en förbättring 
av resultatet jämfört med 2019 med 4,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 
4,3 mnkr.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att 
kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som hör till 
målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, 
Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värdering bygger på att 
kommunen delvis har uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det 
finansiella målet om soliditet och närmat sig det finansiella målet för 
kommunens resultat. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2020 klarar balanskravet 
 
Investeringar för 2020 uppgår till 115,0 mnkr. Detta är 48,5 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsprojektet, Förskola på 
rosenbergsområdet, Lokaler för verksamheten barnens hus samt renovering 
av lokaler för AME inte är klara enligt tidsplanen. 
 
Den bifogade årsredovisningen är ett preliminärt utkast och kommer genomgå 
redaktionella förändringar. Den färdiga årsredovisningen kommer ha en annan 
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Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

layout. Hela årsredovisningen är uppdaterad enligt nya rekommendationer 
från rådet för kommunal redovisningen. Rekommendationer innebär att alla 
kommuners årsredovisningar ska vara uppbyggda på samma sätt. 
  
Kommunstyrelsen har 2019-11-27, § 211/2019, beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Nämnderna har därför fattat beslut om att godkänna en rapport över 
samverkansavtal. Dessa rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen 
sammanställt till en övergripande rapport för kommunen.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i 

driftsredovisningen balanseras i ny räkning. 
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar 

från år 2020 till 2021 som uppgår till 42,t mnkr 
 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 
 att fastställa 2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 

Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 
          - att godkänna rapport över avtalssamverkan. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse 

och revisionsberättelse för år 2020”, ekonomichef Henrik Johansson 
 Rapport avtalssamverkan 2021, 2021-03-30. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2021 ”Beslut om 

godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-25. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12/2021 ”Beslut om 

verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-23. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  §16/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 17/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-18. 

 Underskott och Överskott nämnder Tidaholms kommun, 2021-03-29 
 Investeringsbilaga 2020 inklusive ombudgeteringar, 2021-03-29 
 Årsredovisning 2020 Tidaholms kommun, 2021-03-29 

 
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-26 
 
Ärendenummer 
2021/101 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för 2020.  
Resultatet för Tidaholms kommun uppgår till 18,8 mnkr. Detta är en förbättring 
av resultatet jämfört med 2019 med 4,0 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till – 
4,3 mnkr.  
 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att 
kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som hör till 
målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, 
Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värderingen bygger på att 
kommunen delvis har uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det 
finansiella målet om soliditet och närmat sig det finansiella målet för 
kommunens resultat. 
 
I balanskravsutredningen i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
redovisas huruvida kommunen uppfyller kommunallagens krav på god 
ekonomisk hushållning, det så kallade balanskravet. Det framgår av balans-
kravsutredningen att Tidaholms kommun år 2020 klarar balanskravet 
 
Investeringar för 2020 uppgår till 115,0 mnkr. Detta är 48,5 mnkr lägre än 
budget. Detta beror främst på att investeringsprojektet, Förskola på 
rosenbergsområdet, Lokaler för verksamheten barnens hus samt renovering 
av lokaler för AME inte är klara enligt tidsplanen. 
 
Den bifogade årsredovisningen är ett preliminärt utkast och kommer genomgå 
redaktionella förändringar. Den färdiga årsredovisningen kommer ha en annan 
layout. Hela årsredovisningen är uppdaterad enligt nya rekommendationer 
från rådet för kommunal redovisningen. Rekommendationer innebär att alla 
kommuners årsredovisningar ska vara uppbyggda på samma sätt. 
  
Kommunstyrelsen har 2019-11-27, § 211/2019, beslutat att i samband med 
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. 
Nämnderna har därför fattat beslut om att godkänna en rapport över 
samverkansavtal. Dessa rapporter har sedan kommunledningsförvaltningen 
sammanställt till en övergripande rapport för kommunen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport avtalssamverkan 2021. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 25/2021 ”Beslut om 
godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-25. 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-23. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut  §16/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-23. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 17/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-18. 

 Underskott och Överskott nämnder Tidaholms kommun, 2021-03-29 
 Investeringsbilaga 2020 inkl ombudgeteringar, 2021-03-29 
 Årsredovisning 2020 Tidaholms kommun, 2021-03-29 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar: 
 att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i 

driftsredovisningen balanseras i ny räkning. 
 att fastställa upprättat förslag till ombudgeteringar av investeringar 

från år 2020 till 2021 som uppgår till 42,t mnkr 
 

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 Att fastställa 2020 års årsredovisning enligt upprättat förslag. 

Resultatet uppgår till ett överskott på 18,8 mnkr. 
Balanskravsutredningen i årsredovisningen visar att kravet på 
balans är uppfyllt i enlighet med kommunallagens krav. 

 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att godkänna rapport över avtalssamverkan. 
 
 
Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken
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Anna-Karin Skatt 
Anna-Karin Skatt (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

1. KOMMUNALRÅDET HAR ORDET
År 2020 kommer vi sent att glömma.

I början av året var Nobias besked om att man flyttar en stor del av produktionen bort från Tida-
holm fortfarande färskt. Det tog tid att bearbeta beslutet och analysera konsekvenserna för såväl 
individer som hela vårt samhälle. Vi visste också att vi hade svåra ekonomiska beslut att fatta under 
året och utöver det hörde vi talas om ett nytt virus. Kort därefter ställdes vi inför en pandemi. 

År 2020 har varit fyllt av utmaningar på ett sätt som inget annat jag upplevt tidigare. Men även 
när det var som allra svårast såg vi kreativitet och lösningsfokus, både inom kommunen och civil- 
samhället. Redan tidigt under pandemin var kommunens ledningsorganisation snabba med att börja 
samverka mellan förvaltningar ännu mer än till vardags. Många verksamheter fick stänga eller ändra 
sina arbetssätt drastiskt. Distansarbete har blev vardagen för många medarbetare och politiska 
möten hölls digitalt. 

Viljan att inom kommunen stötta verksamheter som haft det extra tufft har varit stor. Samverkan 
mellan förvaltningarna har fungerat bra och kreativa lösningar har medfört möjligheten att fortsätta 
ge våra medborgare den service de vill ha. År 2020 satte alla på prov och jag kan inte annat än att 
imponeras av det arbete som gjorts. Personalen är kommunens viktigaste resurs det har verkligen 
visats under detta år vilket enormt arbete som har gjorts och görs varje dag: Det är ni som levere-
rar verksamhet av hög kvalitet.

För vardagen har trots allt flutit på, även om den sett annorlunda ut. Vid skolstarten öppnade  
Tidaholms nya skola på Rosenberg. Omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen påbörjade  
resan att bli en förvaltning, samlade under en förvaltningschef. Tidaholms nya besökscenter  
Vulcanen började byggas upp. 

Ute i samhället visade våra näringsidkare också upp sin görglädje och kreativitet. Restauranger 
ställde om till utkörning och avhämtning. Butiker visade sin känsla för personlig service genom att 
öppna för enskilda kunder både tidiga mornar och sena kvällar. Idrottsföreningarna har sett till att 
barn har kunnat fortsätta träna. Kriminalvården levererade också välkomna besked om utbyggnad 
av anstalten, positiva besked som varit mycket viktiga för oss under året. 

Politiskt har det varit ett turbulent år. Tuffa ekonom- 
iska beslut har fört med sig motsättningar inom  
politiken. Beslutet om att flytta verksamheten på det 
särskilda boendet Lindängen har väckt debatt och  
efter ett folkinitiativ står det nu klart att en folkom-
röstning väntar oss nästa år.

År 2020 har utmanat oss på ett sätt jag aldrig tidigare 
upplevt. Men jag hade inte velat möta de utmaningarna 
någon annan stans än just i Tidaholm.
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2. ÅRET I KORTHET
Under 2020 har samtliga förvaltningar påverkats av covid-19-pandemin. Arbetsbelastningen inom 
äldreomsorgen har varit mycket ansträngd, då många arbetsuppgifter har tillkommit samtidigt som 
sjukfrånvaron ökat bland personalen. Elever vid grundskolans högre årskurser, gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen har under delar av året undervisats på distans. Verksamheter som kultur- 
och fritidsnämnden ansvarar för har förändrat öppettider och service eller hållit stängt. Politiska  
sammanträden har ställts om till digitala möten och vissa funktioner i det politiska arbetet har till-
fälligt ställts in eller skjutits fram, så som allmänhetens frågestund och medborgardialoger.

Restriktioner med syfte att minska smittspridningen har även påverkat kommunens övriga verk-
samheter, vad gäller arbetssätt och prioritering av arbetsuppgifter. Verksamheter och förvaltningar 
har hjälpts åt och hittat nya sätt att utföra kommunens uppdrag under förändrade omständigheter.

Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att kommunen delvis uppnår vart och 
ett av de 11 strategiska mål som hör till målområdena Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus,  
Boende, Näringsliv, Livslångt lärande samt Attraktiv arbetsgivare. Tidaholms kommun når målet 
om en god ekonomisk hushållning år 2020. Denna värderingen bygger på att kommunen delvis har 
uppnått 11 strategiska mål samt har uppnått det finansiella målet om soliditet och närmat sig det 
finansiella målet för kommunens resultat.

Resultatet för den kommunala koncernen år 2020 uppgår till 35,2 miljoner kronor. Detta kan jämfö-
ras med resultatet år 2019, som var 28,4 miljoner kronor. Förbättringen av den kommunala koncer-
nens resultat beror främst på att kommunens resultat har förbättrats jämfört med föregående år.

Resultatet för kommunen år 2020 uppgår till 18,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med före- 
gående års resultat på 4,0 miljoner kronor. Resultatet år 2020 motsvarar 2,4 procent av skatter och 
bidrag. Detta innebär att kommunen närmat sig det finansiella målet, vars målvärde är 3,0 procent 
för år 2020. Soliditeten i kommunen uppgår till 38 procent. Därmed uppnår kommunen det finan-
siella målet, vars målvärde är 30 procent år 2020.

Kommunens totala budgetavvikelse för nämnderna uppgår till minus 17,2 miljoner kronor mot 
budget. Budgetavvikelsen beror till största del på en negativ budgetavvikelse inom social- och  
omvårdnadsnämnden.

Att resultatet är i nivå med budget trots stora underskott inom kommunens nämnder beror 
på de extra generella statsbidrag som kommunen har erhållit för 2020 på grund av covid-19- 
pandemin, samtidigt som skatteintäkterna inte minskade så mycket som förutspåddes under  
våren 2020 då statsbidragen betalades ut. Om kommunens engångsintäkter och engångskostnader  
exkluderas uppgår kommunens resultat till cirka ett nollresultat år 2020.
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SAMTLIGA MÅL ÄR DELVIS UPPNÅDDA

4,0 miljoner kronor
RESULTAT 2020

12 846 personer
FOLKMÄNGD 2020

RESULTAT 2019: 18,8 miljoner kr

FOLKMÄNGD 2019: 12 846 personer

22.07
SKATTESATS 2020

115,0
UTFÖRDA INVESTERINGAR 2020

SKATTESATS 2019: 22.07

UTFÖRDA INVESTERINGAR 2019: 142,3

MÅLUPPFYLLNAD 2020
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POLITISK  
ORGANISATION

ÖVERFÖRMYNDARE

KOMMUNREVISION

VALBEREDNING

VALNÄMND

STYRELSER  

KOMMUNALA BOLAG

SKARABORGS  

KOMMUNALFÖRBUND

SAMORDNINGSFÖRBUNDET

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNALA  

PENSIONÄRSRÅDET

FOLKHÄLSORÅD

KOMMUNALA RÅDET FÖR 

FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

KULTUR- & FRITIDSNÄMND

SAMHÄLLSBYGGNADS-

NÄMND

SOCIAL- & 

OMVÅRDNADSNÄMND

BARN- &  

UTBILDNINGSNÄMND

JÄVSNÄMND

SAMHÄLLSSKYDD  

MELLERSTA SKARABORG
PERSONALUTSKOTTET

KOMMUNSTYRELSEN

Den kommunana koncernen
Den kommunala koncernen består av Tidaholms kommun och de bolag som kommunen äger.

3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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TJÄNSTEPERSONS 
ORGANISATION

KOMMUNDIREKTÖR

KULTUR- & FRITIDS- 

FÖRVALTNING

SAMHÄLLSBYGGNADS- 

FÖRVALTNING

SOCIAL- & OMVÅRDNADS-

FÖRVALTNING

BARN- & UTBILDNINGS- 

FÖRVALTNING

JÄVSFÖRVALTNING

KOMMUNEN KONCERNFÖRETAG

KOMMUNAL KONCERN

SAMHÄLLSSKYDD  

MELLERSTA SKARABORG

KANSLI

EKONOMI &  
VERKSAMHETSUTVECKLING

PERSONAL

IT & INFORMATION

NÄRINGSLIV

TIDAHOLMS ENERGI AB

TIDAHOLMS ELNÄT AB

TIDAHOLMS BOSTADS AB

BOSNET AB
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Kommunala koncernföretag
Koncernen Tidaholms Energi AB
Koncernen består av moderbolaget Tidaholms Energi AB (Teab) samt dotterbolagen Tidaholms Elnät AB 
(Tenab), Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab) samt 20 procent av Bosnet AB. Tidaholms Energi AB ska  
utöva en aktiv styrning och ledning av de bolag som ingår i koncernen. Enligt ägardirektiven ska  
Tidaholms kommunala bolag bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.

Tidaholms Energi AB
Som energibolag är Tidaholms Energi AB kommunens redskap för att bedriva produktion och försäljning 
av el och fjärrvärme. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom 
Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.

Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Elnät AB bedriver distribution av el. Bolaget ska även arbeta aktivt för att Tidaholm ska uppnå 
attraktionskraft och tillväxt.

Tidaholms Bostads AB
Tidaholms Bostadsbolag AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ska främja en god  
bostadsförsörjning och lokalförsörjning i Tidaholms kommun. Bolaget äger och förvaltar 280 lägenheter 
samt lokaler, garage och bilplatser i anslutning till bostadsfastigheterna. Bolaget förvaltar även industri-
fastigheten Granaten 7.

Bosnet AB
Bosnet AB har sitt säte i Karlsborg och ägs med 20 procent vardera av Tidaholms Energi AB, Hjo Energi 
AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB och VänerEnergi AB. Bolaget ska vara en gemensam resurs 
genom rollen som stadsnätsoperatör och främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. 
Detta görs genom att stötta och samordna ägarnas utveckling på området.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning
Hösten 2019 tog Nobia ett inriktningsbeslut att flytta verksamheten Nobia production AB från Tida-
holm. Under 2020 har Nobia genomfört MBL-förhandlingar om att flytta stora delar av fabriken från 
Tidaholm till Jönköping. Kommunen behöver arbeta vidare med frågan om hur de arbetstillfällen som 
försvinner kan ersättas av nya. Omställningen påverkar kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och 
kommunens attraktivitet.

Det råder brist på lägenheter och boenden som är anpassade för äldre. Detta medför en tröghet i flytt-
kedjorna, då äldre personer som efterfrågar lägenheter istället bor kvar i småhus och villor. Bristen på 
lägenheter medför också ett hinder för unga vuxna som vill flytta hemifrån men bo kvar i kommunen. 
Kommunen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram ett bostadsstrategiskt program. Programmet 
kommer att beskriva behovet av bostäder under åren 2021–2025. De detaljplaner som har tagits fram 
eller påbörjats kommer att ge kommunen förutsättningar att nå målet att flerbostadshus och verksam-
hetsändamål ska överstiga efterfrågan.

Under 2020 minskade kommunens befolkning med 56 personer till 12 790. Minskningen beror främst på 
ökad utflyttning inom åldersgruppen 19–24 år. Minskningen innebär att befolkningen i Tidaholm minskar 
till motsvarande antal som åren 2015–2016.

Med hänsyn till den kommunens ekonomiska situation under 2019 beslutade kommunstyrelsen i januari 
2020 att införa en anställningsrestriktion inom Tidaholms kommun. Anställningsrestriktionen innebar 
att alla anställningar ska beslutas av förvaltningschefen i respektive förvaltning. Anställningsrestriktionen 
gäller tills vidare.

Det totala antalet registrerade arbetssökande i kommunen har ökat med 3,6 procent jämfört med 
december 2019. Under samma period har andelen långtidsarbetslösa minskat med 3,4 procent. Detta 
indikerar att den totala arbetslösheten i kommunen hade minskat under året, om covid-19-pandemin 
inte hade inträffat.

Ungdomsarbetslösheten i kommunen har ökat under året. Antalet ungdomar som har varit arbets- 
lösa i tre månader och därefter skrivits in i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd Jobbgaranti för  
ungdomar har fördubblats jämfört med år 2019.

Antalet nyanlända kommuninvånare som är inskrivna vid Arbetsförmedlingens Etableringsprogram har 
minskat med 58 procent. Det beror till stor del på att personer i målgruppen istället har erbjudits en 
extratjänst. Extratjänst är en statligt subventionerad arbetsmarknadsåtgärd särskilt riktad till nyanlända. 
Arbetsmarknadsenheten har under 2020 ökat antalet extratjänster med placering i kommunens verk-
samheter från en till 18 stycken. Det är även fler kommuninvånare än tidigare som har fått subventio-
nerade anställningar. Detta gäller särskilt Samhall, där antalet kommuninvånare med anställningsstöd har 
ökat från en till 13 personer.

Sedan 1998 redovisar Tidaholms kommun pensionsförpliktelserna enligt den så kallade blandmodellen, 
där pensioner intjänade före 1998 inte skuldbokförs utan redovisas som ansvarsförbindelse.



13

Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 168,7 miljoner kronor inklusive löneskatt 
år 2020. Motsvarande belopp år 2019 var 170,2 miljoner kronor.

De pensionsförpliktelser som uppstår löpande försäkrar kommunen i huvudsak genom att betala  
premier. Äldre förpliktelser, från 1997 eller tidigare, är i huvudsak återlånade, vilket innebär att finansie-
ringen sker i samband med utbetalningar av dessa förpliktelser.
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Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har under 2020 påverkat kommunens verksamheter på ett genomgripande sätt. Åt-
gärder för att minska smittspridningen har bland annat medfört förändrade arbetssätt, förändrad service, 
förändrade öppettider, stängningar av verksamheter samt undervisning på distans.

Med kort varsel har kommunen i många fall erbjudit medborgare alternativa lösningar i samband med 
stängning av verksamheter eller då evenemang och aktiviteter har ställts in. Som exempel kan nämnas att 
dagverksamhet och öppen verksamhet för äldre ersattes av hembesök eller telefonsamtal. Evenemanget 
Musik i Bruksvilleparken ersattes av ett tiotal youtube-inspelningar som skapades i samverkan mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och studieförbundet ABF. Biblioteket erbjöd 
helt ny service i form av hemleverans av böcker, bokpåsar, en digital läsecirkel och en digital lösning för 
8-årsboken.

Nya arbetssätt, förutsättningar och beteenden hos befolkningen har medfört lärdomar och erfarenhet-
er för kommunen. Social- och omvårdnadsförvaltningen har erfarit att den personliga kontakten med 
brukare och äldre är viktig och inte fullt ut kan ersättas med digitala möten eller telefonsamtal. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har sett en markant ökad efterfrågan på friluftsliv och en ökad nyttjandegrad av 
vandringsleder och motionsspår. Barn- och utbildningsförvaltningen har erfarit att förvaltningen behöver 
ha beredskap inför att möta elever med psykisk ohälsa samt elever med behov av stöd och motivation. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot fler förslag och fler klagomål under året än normalt.

Sjukskrivningar bland personal i samband med pandemin har främst påverkat bemanningen inom social- 
och omvårdnadsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Inom social- och omvårdnadsförvaltningen har en ökad sjukfrånvaro inneburit svårigheter att bemanna 
verksamheter och medfört att ordinarie personal har arbetet mycket övertid. Risken för smitta har även 
inneburit att det har varit svårt att använda personal effektivt. Vid utbrott av smitta har personal inte 
kunnat arbeta på olika arbetsställen. Inom barn- och utbildningsförvaltningens har det blivit tydligt att 
små enheter är mycket sårbara för ökad sjukfrånvaro bland personalen. Sjukfrånvaron har periodvis haft 
stor påverkan på mindre enheter samt medfört en ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. 
Ökad sjukfrånvaro bland personalen har även inneburit en stor påfrestning för ansvariga chefer, då det 
har varit en utmaning att bemanna och att hålla verksamheter igång. Sjukskrivningstalen är mindre i de 
förvaltningar och verksamheter där personal har större möjligheter att arbeta på distans.

Samordning av information och beslut med anledning av pandemin har fungerat väl inom kommunen, 
så väl vid kommunikation mellan förvaltning och förtroendevalda som inom kommunens organisation. 
Pandemin har även medfört att kommunens utveckling mot ett allt mer digitaliserat och webbaserat 
arbetssätt har tagit stora kliv framåt, inte minst vad gäller medarbetarnas vana vid digitala sammanträden.
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Övriga händelser
Kriminalvården har meddelat att myndigheten planerar en expansion av sin verksamhet i Tidaholm. 
Kommunfullmäktige har beslutat att sälja mark till Specialfastigheter för att möjliggöra byggnation av nya 
bostads- och sysselsättningshus enligt Kriminalvårdens nya typhuskoncept. Husen ska byggas i säker-
hetsklass 1 och ha cirka 250 platser. Under 2020 har marken överlåtits till Specialfastigheter och affären 
är verkställd. Kriminalvården uppskattar att anstalten kan stå färdig i början av 2025, förutsatt att inga 
större hinder uppstår.

Under 2020 inleddes arbetet med att sammanföra socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen till 
en gemensam förvaltning under social- och omvårdnadsnämnden. Under hösten tillträdde en ny förvalt-
ningschef som leder detta arbete vidare under 2021.

För att nå en budget i balans har social- och omvårdnadsnämnden fattat beslut om anpassningsåtgärder. 
Bland dessa finns stängning av den växelvårdsavdelningen som fanns på Midgårds äldreboende samt flytt 
av platser inom särskilt boende på Lindängens äldreboende till Solviks äldreboende. Stängningen av väx-
elvården är genomförd medan platserna inom särskilt boende på Lindängen inte har flyttats på grund av 
covid-19-pandemin. I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att det ska anordnas en folkomröstning 
om huruvida platserna inom särskilt boende på Lindängens äldreboende ska flyttas eller inte.

Den kommunala förskolan och grundskolan befinner sig i en intensiv utvecklingsfas. Antalet barn ökar 
i kommunen, vilket ökar behovet av barnomsorgs- och utbildningsplatser. Hösten 2020 togs en ny 
F-6-skola i bruk, Rosenbergsskolan. Sedan hösten 2020 är all undervisning för åk 7–9 samlad vid en 
högstadieskola. I samband med denna omställning bytte enheten namn från Hökensåsskolan till Hellids-
skolan.

Inom förskolan pågår en process som innebär att verksamheten lämnar lokaler och moduler som 
kommunen hyr av andra fastighetsägare, och flyttar till lokaler som kommunen äger och förvaltar.  
Under 2020 lämnade verksamheten en förskolelokal och startade förskoleverksamhet för 5-årsgrupper i  
lokaler som hör till Rosenbergsskolan och Forsenskolan. Kommunfullmäktige beslutade även att godkänna  
projekteringen av en förskola på Rosenbergsområdet.

I januari 2021 invigdes en nybyggd idrottshall i anslutning till Rosenbergsskolan. Idrottshallen kommer 
främst att nyttjas av skolan på dagtid och av föreningslivet på kvällstid. Kommunen har även färdigställt 
exploateringen av bostadstomter i den nya stadsdelen Rosenberg.

Under 2020 inleddes en ombyggnation av Tidaholms museum, inför samlokalisering med Barnens hus 
och Turistbyrån. Vid slutet av året stängde Barnens hus sin besöksverksamhet i lokalerna på Västra 
Drottninggatan.

Kommunen har inga pågående betydande rättstvister. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala  
verksamheten
Inför varje nytt år antar kommunfullmäktige en strategisk plan med en budget och ett antal strate- 
giska mål. Förslag till mål och budget utgår från fullmäktiges långsiktiga vision för kommunens utveckling. 
Förslaget tas fram av budgetberedningen med stöd av ledande tjänstepersoner. Budgetberedningens 
sammansättning beslutas av kommunstyrelsen inför varje kommande budgetprocess.

Kommunfullmäktige adresserar strategiska mål till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

Varje nämnd tar fram en budget och verksamhetsmål med stöd av sin förvaltning. Verksamhetsmålen 
utgår ifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och uttrycker hur nämnden omsätter det övergripande 
målet till konkret utveckling inom nämndens ansvarsområde.

På tjänstemannanivå äger varje enhetschef möjlighet att anta enhetsmål som anger vad en verksamhet 
eller avdelning ska uppnå för att bidra till nämndens verksamhetsmål.

Underlag vid formulering av mål är dels lärdomar och slutsatser från tidigare uppföljningar, dels omvärlds- 
och behovsanalyser som beskriver vilka trender och utmaningar som sannolikt kommer att påverka 
kommunens verksamheter framöver.

De medel som kommunen har att utgå ifrån vid budgetberedning är skatteintäkter, utjämning och bidrag. 
Skatteintäkter erhålls från medborgare inom kommunen samt genom extra statsbidrag. Nämnderna  
erhåller en budgetram utifrån en resursfördelningsmodell som grundar sig på de berörda verksam- 
heternas standardkostnader och volymer. Varje verksamhet ska erhålla resurser utifrån sina förutsätt-
ningar och behov.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder följer upp mål och budget två gånger om året. Utö-
ver detta följer nämnder och kommunstyrelse löpande upp sina respektive budgetar i månadsrapporter.

Uppföljningen av mål inleds med att tjänstepersoner följer upp enhetsmål, indikatorer och aktiviteter 
på enhetsnivå. Detta underlag tas tillvara då förvaltningen följer upp nämndens verksamhetsmål och 
indikatorer. Nämnden fastställer varje år en delårsrapport och en verksamhetsberättelse, som kommun-
styrelsen tar del av.

I den strategiska planen anger kommunfullmäktige vilken nämnd som är ansvarig för uppföljningen av 
respektive strategiskt mål. De strategiska målen följs upp av tjänstepersoner inom berörda förvaltningar. 
Uppföljningen av de strategiska målen sammanfattar och analyserar resultatet av nämndernas verksam-
hetsmål. Resultaten redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid delårsbokslut och års- 
redovisning.
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STYRNING INOM TIDAHOLMS  
KOMMUNALA KONCERN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Strategisk plan och budget (ramar, mål och strategier). 

- Program, planer, policy, särskilda beslut av principiell beskaffenhet, val av ledamöter etc. 

REGLEMENTE  

DELEGATIONSORDNING

BOLAGSORDNING  

ÄGARDIREKTIV

KOMMUNSTYRELSEN

- Styra, leda och samordna den kommunala koncernen. 

- Hålla uppsikt inom den kommunala koncernen. 

- Uppföljning av process för intern kontroll. 

- Rapportera till kommunfullmäktige.

TIDAHOLMS ENERGI AB

- Arbetaefter kommunfullmäktiges ägardirektiv. 

- Styra, leda och samordna bolagskoncernen. 

- Rapportera till kommunstyrelsen. 

- Rapportera till kommunfullmäktige.

KOMMUNENS NÄMNDER

- Styra, leda och samordna verksamheten. 

- Mål för verksamheten. 

- Upprätta verksamhetsplan. 

- Rapportera till kommunstyrelsen.

DOTTERBOLAG

- Styra, leda och samordna verksamheten. 

- Mål för verksamhet och ekonomi. 

- Upprätta affärsplan. samt intern kontroll av denna. 

- Rapportera till Tidaholms Energi AB.

Ansvarsstruktur
Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finns en beslutande församling: ett fullmäktige. Kommun-
fullmäktige tillsätter en styrelse samt de nämnder som utöver styrelsen behövs för att utföra kommu-
nens uppgifter och övrig verksamhet.

I Tidaholms kommun finns det utöver kommunstyrelsen fyra nämnder som bedriver och ansvarar för 
verksamhet. Fullmäktige har även tillsatt en jävsnämnd och en valnämnd samt styrelser för de kommu-
nala bolagen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag utgör tillsammans Tidaholms 
kommunkoncern.



18

VISION 
TIDAHOLMS KOMMUN

 I TIDAHOLMS KOMMUN SKA VI KUNNA LEVA  

OCH BO I EN GOD LIVSMILJÖ SOM SKAPAR  

TRYGGHET, OMTANKE OCH UTVECKLING  

FÖR BÅDE INDIVID OCH FÖRETAG.

Vision och mål i Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska utvecklas på 
lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige och nämnder har antagit.  
Visionen lyder:

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö  
som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag.

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla 
invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt.

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation 
och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, 
organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och ut-
veckling för individer och företag.

Så här arbeter kommunen med mål
Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sju målområden: Attraktiv  
kommun, Medborgaren i fokus, Boende, Näringsliv, Livslångt lärande, Attraktiv arbetsgivare samt God 
ekonomisk hushållning. För varje målområde har kommunfullmäktige antagit en beskrivning av den öns-
kade utvecklingen – en politisk viljeriktning. Dessa finns att läsa i Strategisk plan och budget 2020–2022.

För att styra kommunens arbete i riktning mot vision och målområden har kommunfullmäktige antagit 
12 strategiska mål som konkretiserar vad kommunen ska uppnå. Därefter har varje nämnd beslutat om 
verksamhetsmål som ska bidra till att förverkliga de strategiska målen.

Varje strategiskt mål och verksamhetsmål åtföljs av indikatorer. En väl vald indikator beskriver förhållan-
den som förändras i takt med att kommunen närmar sig målet. På så vis ger indikatorernas utveckling 
värdefull information vid uppföljning av målen och bedömning av måluppfyllelsen.
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MÅL 
TIDAHOLMS KOMMUN

ATTRAKTIV KOMMUN 
Tidaholms kommun skall aktivt medverka till  

att skapa förutsättningar för det goda livet.

MEDBORGAREN I FOKUS 
Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva  

delaktighet, meningsfullhet och trygghet.

BOENDE 
Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången  

på ett bra och varierat boende för alla.

NÄRINGSLIV 
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft  

för näringslivet och civilsamhället.

LIVSLÅNGT LÄRANDE 
Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas  

utifrån sina behov och förutsättningar.

GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens  
finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål uppnås.

Sammantagen 
måluppfyllelse 
2020

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god  

service till medborgare och andra aktörer.

3

4

1

1

1

1

1
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Mål- och resultatuppföljning
Denna årsredovisning följer upp kommunfullmäktiges Strategiska plan och budget 2020–2022. För varje 
strategiskt mål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och lärdomar som vuxit fram 
tack vare årets arbete.

Graden av måluppfyllelse anger huruvida kommunen har uppnått målet (grön symbol), närmat sig målet 
(gul symbol) respektive varken närmat sig eller uppnått målet (röd symbol). Måluppfyllelsen bestäms 
med tanke på hur indikatorerna för det strategiska målet utvecklar sig och i vilken grad nämnderna har 
uppnått de verksamhetsmål som knyter an till det strategiska målet.

Måluppfyllelsen för strategiska mål bedöms på följande sätt:

• Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått (grön symbol) då mer än 50 procent av indikatorerna 
för det strategiska målet samt nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara upp-
nådda (grön symbol), samtidigt som övriga indikatorer och verksamhetsmål bedöms vara delvis 
uppnådda (gul symbol), och inga indikatorer eller verksamhetsmål bedöms vara ej uppnådda 
(röd symbol).

•  Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått (röd symbol) då minst 50 procent av indikatorerna 
för det strategiska målet samt nämndernas underliggande verksamhetsmål bedöms vara ej upp-
nådda (röd symbol).

•  Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara ”delvis uppnått” (gul symbol).

Indikatorernas utfall bedöms på följande sätt. Då utfallet motsvarar 0–79 procent av målvärdet 
bedöms målvärdet vara ej uppnått (röd symbol). Då utfallet motsvarar 80–99 procent av målvärdet 
bedöms målvärdet vara delvis uppnått (gul symbol). Då utfallet motsvarar 100 procent av målvärdet 
eller mer, bedöms målvärdet vara uppnått (grön symbol).

För vissa indikatorer saknas utfall för år 2020. Det kan bero på att statistik ännu inte har public-
erats, att en undersökning genomförs vartannat år eller att uppgiften inte redovisas fördelat per 
kön. Då ett utfall saknas för år 2020 tas istället det senast rapporterade utfallet i beaktande vid 
värderingen av måluppfyllelse.

I kolumnen jämförelse anges i regel det genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tida-
holm tillhör (pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för elev/
invånare i Sverige.
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Grönt (cirkel) betyder att kommunen har uppnått målet

Gult (romb) betyder att kommunen har närmat sig målet men inte uppnått målet

Rött (kvadrat) betyder att kommunen inte har närmat sig och inte uppnått målet

Tidaholms medborgare upplever kommunen som  
en bra plats att leva och bo i Resultat vi velat nå

Uppnått resultat år för år

Målformulering

Färg/markering visar om målet är uppnått,  
kan vara beroende av flera indikatorer samt 
underliggande verksamhetsmål och  aktiviteter.

Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Andel hushåll med tillgång till minst 100 Mbit 75,3 % 75 % 92,5 % 95 % -

Medborgarundersökning, NRI (nöjd regionindex, 
faktorn rekommendation)

- 61 - - - -

Målet är delvis uppnåttJämförelsevärde

Vad som mäts Färg/markering visar om målvärdet är uppnått. Pilen vi-
sar förbättrat, oförändrat eller försämrat utfall jämfört 
med föregående år, saknas pil saknas mätvärde.

Tyd resultatet så här
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Andel hushåll med tillgång till minst 100 Mbit 75,3 % 75 % 92,5 % 95 % -

Medborgarundersökning, NRI (nöjd regionindex, 
faktorn rekommendation)

- 61 - - - -

Upplevelse av centrala offentliga platser i Tida-
holms kommun

46 % 51,8 % - - - -

Medborgarundersökning, NRI  (nöjd region-index, 
faktorn Helhet)

- 61 - - - -

Tidaholms medborgare upplever kommunen som  
en bra plats att leva och bo i

Målet är delvis uppnått

Attraktiv kommun
Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet.

Fotnot: Sedan 2016 utför Tidaholms kommun regelbundet en enkät som bland annat mäter invånarnas upplevelse av centrala offentliga platser i Tidaholms kommun. 
Enkäten har ej genomförts år 2020 på grund av covid-19-pandemin. Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen 
inte deltog i enkäten år 2020
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Analys
Covid-19-pandemin har under 2020 påverkat det dagliga arbetet i kommunens verksamheter för med-
borgare. Behovet av åtgärder som minskar smittspridningen har ställt krav på digitala hjälpmedel, föränd-
rade arbetssätt och förändrad service. Pandemin har medfört att publika kulturevenemang och idrotts- 
evenemang har ställts in. Flera av kultur- och fritidsnämndens verksamheter har varit stängda under stora 
delar av året. Samtidigt har parker, grönområden och natur nyttjas mer än vanligt av medborgare som 
vill utöva fritidsintressen och friluftsliv.

Pandemin påverkar också arbetsmarknaden då många varslas om uppsägningar eller permitteras. Kon-
kurrensen om arbeten ökar vilket medför att praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder minskar vilket i 
sin tur leder till att ännu fler befaras stå längre från arbetsmarknaden framöver.

Den sociala isoleringen förväntas ha lett till en ökad psykisk ohälsa i samhället. Kommunen bedömer att 
pandemin och dess effekter har haft en negativ påverkan på människors möjligheter att integreras och 
vara delaktiga i samhällslivet.

Under året har en långsiktig plan för det kommunala mark- och fastighetsinnehavet tagits fram. Arbetet 
kommer att pågå under de kommande åren för att anpassa mark- och fastighetsinnehavet för framtidens 
utmaningar vad gäller bostäder, demografi och näringsliv.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått ett verksamhetsmål, delvis 
uppnått tre verksamhetsmål samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har delvis uppnått mål- 
värdet för tre indikatorer och ej uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Covid-19-pandemin medför stora utmaningar för verksamheterna. En del verksamheter kan ställa om 
med hjälp av digitala lösningar medan andra måste stänga för att minska smittspridningen. Att fortsätta 
arbeta med att digitalisera, att stötta föreningslivet, stärka medborgarnas delaktighet i det demokratiska 
arbetet samt utveckla ett kontaktcenter för att vägleda medborgare vid kontakt med kommunen är 
viktiga frågor. Kommunen bör även fortsätta utveckla samverkan mellan olika samhällsaktörer och tidigt 
arbeta med förebyggande insatser.
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I Tidaholms kommun råder en god och jämlik  
folkhälsa/social hållbarhet

Målet är delvis uppnått

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen värna och främja på medborgares mänskliga rättigheter, väl- 
befinnande och hälsa. Social- och omvårdnadsnämnden ansvarar för att erbjuda förebyggande insatser 
som ger varje individ förutsättningar att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa genom hela livet. 
Förebyggande insatser består bland annat av uppsökande verksamhet till personer med funktionsned-
sättning och äldre som kan behöva stöd. Vägledning eller information om var invånare kan vända sig med 
olika behov har varit särskilt viktigt under den pågående pandemin.

Andelen personer i åldern 16–64 år med fetma har ökat något i kommunens befolkning, vilket avviker 
från den nationella trenden. Tidaholms kommun har en högre andel personer med fetma (18 procent) 
jämfört med riket i stort (16 procent). Samtidigt ser kommunen att många invånare är fysiskt aktiva 
och att antalet personer som besöker kommunens friluftsområden har ökat kraftigt under pandemin.  
Ansökningar om verksamhetsbidrag ökade under 2020, trots restriktioner från Folkhälsomyndigheten 
med anledning av covid-19, vilket är positivt.

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en ekologisk hållbarhetsstrategi som visar vilka åtgärder som ska 
prioriteras för att maximera nyttan i form av bättre folkhälsa, minskade koldioxidutsläpp och biologisk 
mångfald. Som ett led i arbetet med hållbarhetsstrategin har kommunen inlett arbetet med att ta fram 
en koldioxidbudget.

Kommunen ska enligt strategin för målet motverka segregation och utanförskap. Under året har  
antalet personer i ekonomiska trångmål ökat. Samtidigt ökar antalet skuldsaneringsärenden. Detta är en 
bekymmersam nationell trend, som även är påtaglig i Tidaholm. Med anledning av pandemin, och som 

Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Sjukfrånvaro för medborgare i  
Tidaholms kommun (dagar)

10,8 9,6 10,6 10,5 -

Gymnasieelever med examen inom 4 år,  
hemkommun, andel (%)

78,1 % 78,4 % 71,5 % 80 % 71,3%

Kvinnor/flickor 75,4 %

Män/pojkar 67,7 %

Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkespro-
gram, andel (%)

86 % 84,8 % 86,2 % 88 % 84%

Kvinnor/flickor 90,3 %

Män/pojkar 82,4 %

Invånare med fetma, andel (%) 17 % - 18 % 16 % 16% -

Kvinnor/flickor 18 %

Män/pojkar 19 %

En jämförelse för indikatorn ”Sjukfrånvaro för medborgare i Tidaholms kommun (dagar)” saknas då utfallet för det genomsnittliga sjukpenningtalet i riket har ännu inte 
publicerats i mars 2021. Utfall för indikatorn”Invånare med fetma, andel (%)” saknas år 2019, då denna uppgift inte redovisats av Koladas nyckeltal U60512.
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en främjande åtgärd för barn och unga, erbjöd kommunen med stöd av Folkhälsorådet, gratis sommar-
lovsaktiviteter under namnet Sommararena Bruksvilleparken.

Enligt strategin för målet ska kommunen även satsa på tidiga insatser för att stödja ett starkt för-
äldraskap, individens utveckling och möjlighet till fullföljda studier. Nyblivna föräldrar välkomnas till  
Familjecentralen, en verksamhet som erbjuder information och kunskap om föräldraskap, barn och 
barns utveckling samt en mängd olika aktiviteter som syftar till stödja familjer i att bibehålla en god  
psykisk och social hälsa. Arbete har inletts med att utveckla en ny organisation för stöd till barn och 
familjer, där ett konsultationsteam ger rådgivning i ärenden där behov finns av stöd från socialtjänst och 
skola.

Kommunen ska även verka för att avskaffa alla former av diskriminering och våld i det offentliga och 
privata rummet. Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit fram en strategi för arbetet med 
skolans jämställdhetsuppdrag. Syftet med strategin är att säkerställa att alla elever, oavsett kön, har lika 
möjligheter, skyldigheter och rättigheter i skolan. I en skola som gestaltar jämställdhet ska till exempel  
lärarens förväntningar på eleven, lärarens bedömningar av elevens skolprestationer och beslut om  
särskilt stöd vara oberoende av elevens kön. Förskolan genomför med hjälp av en projekttjänst ett  
arbete kring normer, jämställdhet och tidig våldsprevention.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen delvis har uppnått tre verksamhetsmål 
samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har delvis uppnått målvärdet för fyra indikatorer.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Social- och omvårdnadsnämnden ser att det är viktigt att fortsätta arbeta med tidiga och förebyggande 
insatser för att främja en god folkhälsa. Kultur- och fritidsnämnden ser att det framöver är särskilt viktigt 
att kommunen erbjuder ett rikt friluftsliv genom väl underhållna leder. Det är också mycket viktigt att 
fortsätta att arbeta förebyggande med budget- och skuldrådgivning samt att minska mängden skuld- 
saneringsärenden.

Samhällsbyggnadsnämnden vill att kommunen utför många aktiviteter som strävar mot Agenda 2030. 
Kommunen kan bli bättre på att kommunicera detta till medborgarna och internt. Barn- och utbildnings-
nämnden ska under 2021 utvärdera och vid behov revidera jämställdhetsstrategin inför läsåret 21/22.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Tidaholms kommuns placering i Aktuell  
hållbarhet/ Miljöaktuellts kommunranking

151 178 - 150 - -

Medborgarundersökning, NMI (nöjd  
medborgar-index, Faktorn Miljöarbete)

- 56 - - - -

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 218,8 216 236 219 -

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 218,8 216 212,5 220 -

Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat  
miljömässigt hållbart samhälle

Målet är delvis uppnått

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen förenkla och informera om medborgarnas och näringslivets 
möjligheter att leva klimatsmart. Matavfallsinsamlingen har inte påbörjats då ärendet har återremitterats. 
Ett nationellt regeringsbeslut om framflyttat införandedatum har gjort att ett nytt förslag nu arbetas 
fram. Regeringens förordningsändring om producentansvar för förpackningar och returpapper gör att en 
utredning pågår parallellt om hushållsnära hämtning.

Enligt strategin för målet ska kommunen effektivisera för att sänka energiåtgången i de kommunalt ägda 
fastigheterna och förorda övergång från fossila bränslen. Tidaholms Bostads AB har under året skapat 
stora energibesparingar vad gäller värme, el, vatten i bostadsbolagets fastigheter. Energiförbrukningen har 
i vissa fastigheter minskat med upp till 54 procent. Målet för kommunens fordon är att leasade fordon 
ska vara av typen miljöfordon och att drivmedel framöver ska bestå av större del ickefossila bränslen.

Kommunen ska även motverka matsvinn i de egna verksamheterna. Genom att mäta matsvinn enligt 
Livsmedelsverkets modell kan man kartlägga var i processen matsvinnet uppstår. Under 2020 har det 
inte varit möjligt att genomföra någon mätning på grund av pandemin. Däremot fortsätter arbetet med 
att köpa in ekologiska livsmedel och svenskt kött. Andel ekologiska livsmedel som köptes in år 2020 var 
ca 24 procent och andelen svenska animalier uppgår till 92 procent.

Enligt strategin för målet ska effekter på ett miljömässigt hållbart samhälle utvärderas innan beslut fattas. 
Under året har ett brett arbete utförts för att forma en vatten- och avloppsplan under 2021. En plane-
ring för vilka områden som skall vara tillgängliga för kommunalt vatten och avlopp ska tas fram, filmningar 
av ledningsnät har påbörjats, inventering av pump- och tryckstegringsstationer har påbörjats och nya 
rutiner har tagits fram för att säkerställa god vattenkvalitet vid nyanslutningar.

Under pandemin har kommunens verksamheter haft en minskad miljöbelastning i form av färre pap-
persutskrifter och färre arbetsresor då fysiska möten i de allra flesta fall ersätts med digitala möten. Att  
arbetssätt anpassas och förändras på grund av en pandemi kan förändra våra arbetssätt på ett positivt 
sätt även i framtiden. Kommunen arbetar för att 100 procent av IT-utrustningen ska återtas för åter-
vinning och återbruk. En av kommunens förvaltningar är miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. I upp-

En jämförelse för indikatorerna ”Insamlat mat- och restavfall, kg/person” och ”Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person” saknas då utfallet för genomsnittet per person i 
riket ännu inte har publicerats i mars 2021. Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år 
2020. Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhets kommunranking år 2020 publiceras i maj 2021.
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följningen av kommunens arbete med Agenda 2030 ges mer omfattande information om kommunens 
arbete för hållbarhet. 

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på kommunen har uppnått två  verksamhetsmål och delvis 
uppnått tre verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet för en indikator och delvis uppnått 
målvärdet för tre indikatorer.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Genom att investera i digitala verktyg ges möjligheten att delta i möten på ett effektivt sätt som både  
bidrar till mindre resande och en effektivare arbetstid. Att framåt kommunövergripande jobba med  
hållbar utveckling som att förbättra källsorteringen på kommunens arbetsplatser samt att se över  
möjligheten till återbruk av möbler och utrustning. Redan nu förbereds för att VA-arbeten framöver 
kommer att vara tidskrävande och kostnadskrävande, vilket kräver en synkning av taxan i tid för att  
undvika chockhöjningar i framtiden. Även renhållning står inför förändringar då visst producentansvar 
faller tillbaka på kommunen. För att möta behovet krävs ett flexibelt insamlingssystem med anpassade 
fordon.

Vill du veta mer? I uppföljningen av kommunens arbete med Agenda 2030 ges mer 
omfattande information om kommunens arbete för hållbarhet. Dokumentet finns att ta 
del av på tidaholm.se.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande 
index, Helhet)

- 44 - - - -

Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande 
index, Faktorn Påverkan)

- 43 - - - -

Tidaholms medborgare har stort inflytande

Målet är delvis uppnått

Medborgaren i fokus
Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet.

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen utveckla medborgardialog genom e-förslag. Sedan november 
2019 har invånarna möjlighet att lämna och rösta på ”Tidaholmsförslag” (e-förslag) via kommunens hem-
sida. Under 2020 har invånarna röstat på 22 olika sådana förslag. Förslagen berör bland annat utbudet 
av kultur- och fritidsaktiviteter, utbildning, barnomsorg och utemiljöer. Fem av 22 förslag fick fler än 50 
röster och tas därmed upp för politisk behandling.

Kommunen ska även aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande 
för medborgarna samt olika intressentgrupper. I februari deltog nämndpresidier och tjänstepersoner 
i en utbildning om hur medborgardialog och brukardialog kan användas i komplexa, strategiska och 
övergripande frågor. Under året har dock inga medborgardialoger genomförts på grund av pandemin. 
Dessutom har allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden varit inställd under mars 
– december. Kultur- och fritidsnämnden lyckades dock genomföra dialoger med skolelever angående 
önskemål om sommarlovsaktiviteter. Kommunen ser behov av att hitta digitala lösningar för medborgar-
dialoger inför politiska beslut.

Kommunen ska enligt strategin bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och informera om 
hur olika samhällsfrågor hänger samman. Här har skolan en viktig roll att spela.

För att skolan ska fungera som en demokratifostrande institution krävs en god pedagogisk delaktighet i 
undervisningen. Detta förutsätter i sin tur att lärare har kunskap, verktyg och tid att tillsammans planera 
och reflektera över undervisningen. Under 2020–2023 genomför barn- och utbildningsförvaltningen 
projektet Delaktighet i Tidaholms skolor (DiTis) med syfte att stärka barn och elevers delaktighet och 
inflytande. Projektet nådde sina delmål för år 2020.

Sammanfattningsvis är medborgare i Tidaholms kommun både engagerade och delaktiga i den kommu-
nala demokratin på en rad olika sätt. Under året har kommunen arbetat med att utveckla medborgarnas 
möjligheter att vara delaktiga, och verksamheternas förmåga att ta emot detta engagemang, genom att 
tillföra kunskap, systemstöd, metoder samt utveckla det kollegiala lärandet inom barnomsorg och skola. 
Pandemin har bromsat detta arbete på vissa sätt, men även synliggjort behov av utveckling.

Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år 2020.
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Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen delvis har uppnått fyra verksamhetsmål, 
samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet för en indikator samt delvis 
uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Arbete med att införa och utveckla digitala lösningar som stärker medborgarnas förutsättningar för 
delaktighet och inflytande fortgår under år 2021. Projektet DiTis löper på enligt plan. Brukarundersök-
ningar som genomförts inom bland annat särskilt boende, hemtjänst, korttidsvård, daglig verksamhet, 
sysselsättning och individ- och familjeomsorgen visar att det finns områden som behöver förbättras för 
att enskilda medborgare ska uppleva en större delaktighet i de insatser som genomförs.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Medborgarundersökning, NRI (Nöjd region index, 
Faktorn Trygghet)

- 54 - - - -

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 50 % 50 % 50 % 100 % -

Tidaholms medborgare känner sig trygga  
så väl inomhus som utomhus

Målet är delvis uppnått

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen verka för säkra och trygga miljöer.

Under året har tillgängligheten till flera av kommunens verksamheter begränsats för att minska smitt-
spridning. Verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har periodvis stängts eller ändrat öppet- 
tider. Personal inom förvaltningen har tillfälligt stöttat andra verksamheter som har fått en ökad arbets-
belastning under pandemin.

Verksamheter inom omvårdnad har tillfälligt stängts eller infört besöksförbud för att värna äldres liv och 
hälsa. Stängningar och social distansering kommer troligtvis att medföra ökad otrygghet, depression och 
ohälsa hos berörda kommuninvånare. De brukarbedömningar som social- och omvårdnadsförvaltningen 
genomförde under 2020 visar dock att 92 procent av de boende i särskilda boenden och 90 procent av 
brukarna med hemtjänst känner sig trygga. Dessa resultat är bättre än genomsnittet för riket. Inom LSS 
och daglig verksamhet uppger 93 procent av brukarna att de känner sig trygga med personalen. Inom 
korttidsvården uppger 91 procent att de känner sig mycket eller ganska trygga under vistelsen.

På grund av pandemin har det tillsynsarbete som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fått utföras på 
andra sätt. Med anledning av pandemin fick kommunen även ett utökat tillsynsansvar med att kontrollera 
trängsel. Tillsynsplanen har genomförts och utfallet ska följas upp år 2021.

Enligt strategin för målet ska kommunen samverka med andra aktörer, så som brottsförebyggande rådet 
och folkhälsorådet. Under 2020 har det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fortgått i 
ordinarie verksamheter med samordning av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). I BRÅ:s verksam-
hetsplan prioriterades bland annat bekämpning av narkotika bland unga samt trygghetsskapande åtgärder 
i trafiken. Antalet anmälda narkotikabrott minskade från 143 år 2019 till 92 år 2020. BRÅ konstaterar i 
sin verksamhetsberättelse att antalet spontana motorträffar har ökat under året. Kommunen har därför 
startat en arbetsgrupp för motorburen ungdom. Gruppen har bland annat hållit dialog med unga och 
med civilsamhället om hur förutsättningarna för unga att utöva sitt motorintresse kan förbättras.

Kommunen ska även stödja trygghetsdialoger och trygghetsvandringar i samverkan med andra aktörer. 
För att öka tryggheten i kommunens utemiljöer har det under året genomförts en digital trygghets-
vandring i Ekedalen. Under trygghetsvandringen framfördes synpunkter om bland annat trafikmiljön och 
mörka platser. Samhällsbyggnadsförvaltningen och Polisen arbetar för att åtgärda de synpunkter som är 
möjliga.

Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år 2020. En jämförelse för indikatorn ”Vatten-
täkter med vattenskyddsområde, andel (%)” saknas då det genomsnittliga utfallet för rikets kommuner ännu inte har publicerats i mars 2021.
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SCB:s medborgarenkät från 2019 visar att det sammanvägda resultatet för området trygghet är 54 (på 
en skala från 1–100) för Tidaholms kommun. Detta är ett sämre resultat jämfört med genomsnittet för 
kommuner av Tidaholms storlek, som är 58. Yngre vuxna i åldern 18–29 år upplever en betydligt mindre 
trygghet jämfört med vuxna som är äldre än 29 år. Invånare bosatta i centralorten och på landsbygden 
upplever en mindre trygghet än invånare bosatta i kommunens yttre samhällen. Nästa uppföljning av 
invånarnas upplevda trygghet sker under 2021. Därefter kan kommunen analysera huruvida pandemin 
har påverkat medborgarnas trygghet mer generellt.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått ett verksamhetsmål, del-
vis uppnått tre verksamhetsmål, samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har delvis uppnått  
målvärdet för en indikator samt ej uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Kommunen ser behov av att fortsätta BRÅ:s arbete för att stärka invånarnas trygghet.

Då kommunala verksamheter inte längre behöver hålla stängt med anledning av pandemin kan öppet- 
tider och tillgänglighet återgå i enlighet med uppsatta mål. Tidaholms museum, Turistbyrån och Barnens 
hus, som nu samordnas under samma tak, kommer att få en mindre sårbarhet i bemanning och öppet-
tider kan säkerställas i större omfattning.

Inom social- och omvårdnadsnämndens verksamheter fortsätter arbetet med att utveckla insatser och 
arbetssätt som stödjer brukare att känna trygghet. Här är det viktigt att kontinuerligt diskutera bemö-
tande för att skapa en handlingsberedskap i olika situationer.

Samhällsbyggnadsnämnden berörs av att behovsutredningen enligt miljöbalken behöver ses över. Miljö-
samverkan Västra Götaland håller på att ta fram en ny modell som kan användas för att få ökad samsyn 
i Västra Götaland vilket underlättar arbetet framåt.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Informationsindex för kommunens webbplats - 
Personer med funktionsnedsättning

- - 80 80 - -

Andel åtgärdade inkomna upplevda hinder (%) - - - 60 % - - -

Tillgängligheten för personer med  
funktionsnedsättning ska förbättras

Målet är delvis uppnått

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen verka för att vara en tillgänglig kommun för alla. Under hösten 
infördes nya lagkrav för tillgänglig information. Kommunens hemsida har därefter anpassats och uppfyller 
nu de skärpta lagkraven, enligt WCAG. Vid varje publicering på hemsidan efterlevs rutiner som säker-
ställer god tillgänglighet. Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad för att innehålla relevant information.

Enligt strategin för målet ska kommunen arbeta med förbättring av lätt avhjälpta hinder och se över 
processer så att till exempel ritgranskningsgruppen och funktionshinderrådet involveras i ett tidigt  
skede för att beslut ska bidra till ett tillgängligt samhälle. Lätt avhjälpta hinder som anmäls via kommunens  
system för synpunktshantering eller felanmälan åtgärdas vanligtvis så snart det går. Synpunktshanteringen 
är ett värdefullt verktyg i arbetet med att förbättra tillgängligheten. En av de vanligaste förekommande 
synpunkter som invånare framför till kommunen handlar om belysning. Att utöka gatubelysningen är en 
stor utmaning då detta medför stora ekonomiska kostnader.

Vidare ska kommunen låta funktionsvariationsperspektivet genomsyra såväl verksamhetsplanering, upp-
handling, rekrytering av personal och utbildning som omorganisationer samt förändringar i lokaler. Kom-
munen ska även tillgänglighetsanpassa lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Två verksamheter som 
idag bedrivs i lokaler med mycket begränsad tillgänglighet har under hösten påbörjat ombyggnationer i 
andra lokaler för att tillgodose målet att alla verksamheter ska finnas i tillgänglighetsanpassade lokaler.

Sedan 2016 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen. Kommunen 
arbetar kontinuerligt med att underhålla och uppdatera databasen samt att förbättra information till 
besökare. I nästa version av Tillgänglighetsdatabasen kommer det att finnas översättningar till fler språk.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått två verksamhetsmål samt 
delvis uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Under 2021 ska alla fastigheter inventeras utifrån dokument i Tillgänglighetsdatabasen. Kultur- och fri-
tidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden utför uppdraget tillsammans då även tillgänglighetsdataba-
sen ska uppgraderas år 2022. Därefter kommer kommunen att ha tillgång till god statistik om antalet 
hinder som är avhjälpta respektive återstår att avhjälpas.

Indikatorn ”Informationsindex för kommunens webbplats - Personer med funktionsnedsättning” är avsedd att redovisa Koladas nyckeltal ”Informationsindex för kommunens 
webbplats - Personer med funktionsnedsättning (U25400)”. Då detta nyckeltal har utgått har kommunen istället använt sig av ett motsvarande index för tillgänglighet som sam-
manställs av Webperf. Denna mätning ger Tidaholm.se högsta betyg 5.0, vilket här översätts till målvärdet: 80. Kommunen saknar statistik som beskriver ”andel åtgärdade inkomna 
upplevda hinder”. Under 2021 inleder kommunen en inventering av alla fastigheter inför en kommande uppgradering av Tillgänglighetsdatabasen. När detta arbete är klart kommer 
kommunen att ha tillgång till tillförlitlig statistik.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder 24 42 52 70 -

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%)

96 % 98 % 99 % 96 % -

Kvinnor/flickor 100 %

Män/pojkar 96 %

Informationsindex för kommunens webbplats - 
Totalt (%)

91 % 91 % 91 % 92 % -

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%)

84 % 82 % 84 % 95 % 81 %

Kvinnor/flickor 81 %

Män/pojkar 93 %

Medborgarundersökning, NMI (nöjd  
medborgar-index, Faktorn Helhet)

- 58 - - - -

Medborgarundersökning, NMI (nöjd  
medborgar-index, Faktorn Bemötande)

- 57 - - - -

Kommunens verksamheter och service för medborgare  
präglas av samverkan, hög kvalitet och effektivitet

Målet är delvis uppnått

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verk-
samheterna med hjälp av idéer och med stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. Under 2020 
har förvaltningarna arbetat med att anpassa verksamheter och service för medborgare för att minska 
smittspridningen. Kommunen har också hittat nya sätt att erbjuda service. Några exempel är utlämning 
och utkörning av biblioteksböcker, distribution av portionsförpackad skollunch till gymnasieelever samt 
möjlighet för äldre som bor på särskilt boende att tala med anhöriga via videosamtal.

Pandemin har prövat förvaltningarnas förmåga att samverka – och visat att detta sker både snabbt 
och effektivt när det finns tydliga utmaningar att lösa. Under en period stöttade kultur- och fritids- 
förvaltningen hemtjänsten med utkörning av mat till äldre som beviljats matdistribution. Kommun- 
ledningsförvaltningen har i samverkan med övriga förvaltningar inventerat medarbetarnas kompeten-
ser för att kunna upprätthålla kommunens viktigaste funktioner även vid mycket hög sjukfrånvaro.  
Kommunledningsförvaltningen har även samordnat kommunens kriskommunikation samt etablerat  
digitala lösningar för politiska sammanträden och arbete hemifrån i samverkan med övriga förvaltningar. 
Planerat arbete med att implementera och uppgradera befintliga IT-systemen har givits lägre prioritet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat intensivt med att utveckla det systematiska kvalitets-
arbetet i syfte att stärka skolresultat och kvalitet. Vid Rudbecksgymnasiet ökade andelen elever med 
gymnasieexamen inom 3 år kraftigt jämfört med föregående år. Resultatet (73 procent) är det bästa 
sedan gymnasieexamen infördes år 2014. Omställningen till distansundervisning under våren 2020 hade 

Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år 2020. Indikatorn ”Informationsindex för 
kommunens webbplats - totalt (%)” är avsedd att redovisa SKL:s undersökning Information till alla (Koladas nyckeltal U00415). Undersökningen består av två delar: en 
självskattning där SKL sammanställer kommunens svar på 200 frågor och en mätning av kommunens hemsida som genomförs av SKL. Då SKL inte genomfört denna mät-
ning år 2020 har kommunen genomfört hela undersökningen som självskattning.
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därmed ingen märkbart negativ effekt på eleverna i år 3. Det återstår att se huruvida omställningen till 
distansundervisning påverkar studieresultaten för kommande avgångsklasser.

Kommunen ska även verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta 
av kommunens medarbetare och att det finns möjlighet att framföra önskemål. Social- och omvårdnads-
nämndens brukarundersökningar visar på en nöjdhet med den vård och omsorg som ges även under 
pandemin. Socialtjänstens klienter är i huvudsak nöjda med bemötande, delaktighet och inflytande.

Medborgarundersökningen 2019 visar att Tidaholms kommun har ett rikt kulturutbud och mycket nöjda 
besökare. Hur utbudet och nöjdheten har utvecklats sedan dess följs upp år 2021.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått ett verksamhetsmål, delvis 
uppnått sex verksamhetsmål samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet 
för en indikator, delvis uppnått målvärdet för tre indikatorer och ej uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Till följd av covid-19-pandemin kommer beteendemönster att förändras i hela samhället. Det är viktigt 
att ha detta i åtanke i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens mötesplatser och verksamhe-
ter.

Kommunen står samtidigt inför en demografisk utveckling som kommer att innebära minskade skatte-
intäkter. För att möta medborgarnas behov även i framtiden krävs att verksamheter effektiviseras, det 
vill säga, utvecklas så att kvaliteten är så hög som möjligt i förhållande till förbrukade skattemedel. Flera 
verksamheter kan effektiviseras med hjälp av ny teknik, vilket kräver initiala investeringar och förändrade 
arbetssätt.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Antal nya beviljade bygglov på lägenheter/villor 10 15 16 30 -

Medborgarundersökning, NRI (nöjd regionindex, 
Faktorn Bostäder)

- 56 - - - -

Tillgänglig andel planlagd industrimark utifrån 
helhet (%)

32,8 % 30,84 % 21,5 % 40 % -

Tidaholms kommun skall medverka till att öka  
tillgången till ett bra och varierat boende för alla

Målet är delvis uppnått

Boende
Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla.

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen genom inventering och behovsanalyser initiera nya plan- 
områden så att byggnation underlättas. Under året har samhällsbyggnadsnämnden inlett arbetet med 
att ta fram ett bostadsstrategiskt program. Det färdiga programmet kommet att beskriva behovet av 
bostäder under åren 2021-2025. De detaljplaner som har tagits fram eller påbörjats kommer att skapa 
förutsättningar att nå målet att flerbostadshus och verksamhetsändamål överstiger efterfrågan.

Social- och omvårdnadsnämnden ser att det råder stor brist på tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter 
med hiss som har närhet till affär, apotek, vårdcentral och kollektivtrafik. Många äldre bor idag i bostäder 
som inte är tillgänglighetsanpassade. Då tillgången till lediga hyreslägenheter och bostadsrätter är låg 
bidrar detta till att yngre och äldre invånare konkurrerar om samma typ av boende.

Att öka tillgången till ett bra och varierat boende för besökare är viktigt för att stimulera besöks- 
verksamhet och turistnäring i kommunen. Covid-19-pandemin medförde att de stora evenemang som 
vanligtvis lockar många turister till kommunen ställdes in. Många av de turister som vanligen besöker 
kommunen uteblev. Istället har hemestrande svenskar hittat till Tidaholm, vilket gjort att antalet gäst- 
nätter beräknas ligga på samma nivå som tidigare år.

Många idrottsföreningar bokade av sina planerade resor till Tidaholms sommargård på grund av gällande 
råd och rekommendationer. Detta medförde istället att mängden privatuthyrningar ökade markant på 
de frigjorda veckorna.

Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år 2020. Indikatorerna ”Antal nya beviljade 
bygglov på lägenheter/villor” samt ”Tillgänglig andel planlagd industrimark utifrån helhet (%)” sammanställs av Tidaholms kommun. Därför saknas jämförelser med riket 
för dessa indikatorer.
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Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen delvis har uppnått två verksamhetsmål. 
Kommunen har uppnått målvärdet för en indikator samt ej uppnått målvärdet för två indikatorer.

Lärdomar och förslag på åtgärder
När kommunfullmäktige antagit en ny översiktsplan och bostadsstrategiskt program kommer det att 
finnas två dokument som stöd för hur kommunen kan medverka till att öka tillgången till ett bra och  
varierat boende för alla. Det vore även bra att ta fram en strategi som beskriver hur kommunen ska 
agera för att, i framtiden, locka de turister som traditionellt sett besöker Tidaholm, samt hur kommunen 
ska behålla de nya hemestrande svenska besökarna.
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Antal besökare på utvalda platser inom  
kommunen

373 256 391 889 325 000 382 000 -

Antal gästnätter 58 445 54 818 - - - -

Antalet nya företag per 1000 invånare,  
Nyföretagarbarometern

2,8 2,8 3,28 3,2 -

Placering i Svenskt näringslivs företagsklimat 173 193 154 145 -

Total Nöjd kundindex, NKI samt Företagarnas 
bedömning av servicen inom myndighetsområdet

75 72 - 75 - -

Näringslivsklimatet ska förbättras inom  
Tidaholms kommun

Målet är delvis uppnått

Näringsliv
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället.

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen implementera och arbeta för att stärka den lokala attraktions-
kraften och stärka varumärket. Under året har kommunen arbetat med att lansera platsvarumärket 
Tidaholm, vilket har skapat samsyn och enighet kring hur Tidaholm ska synas.

Kommunen ska ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Under året har kommunen fort-
satt arbetet med att planlägga industrimark och marknadsföra lediga tomter.

Kommunen ska även arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog samt snabb, rättssäker och effektiv 
ärendehantering. Enligt Svenskt näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i kommunerna har företagar-
nas omdömen vad gäller kommunens service och bemötande stigit kraftigt de senaste fyra åren. Även 
SKR:s enkät INSIKT visar att företagare är mer nöjda med kommunens service för företagare år 2020 
jämfört med tidigare år, särskilt vad gäller tillgänglighet och bemötande. Liknande resultat framkommer 
vid de djupintervjuer om företagsklimat som kommunen har låtit utföra med företagare under året.

Samtidigt visar Svenskt näringslivs undersökning att företagarnas samlade omdöme om företagsklimatet 
i Tidaholms kommun sjönk något år 2020. En analys av enkätresultatens utveckling sedan 2009 visar att 
kommunens arbete med upphandlingar samt information om hur kommunen beräknar avgifter som  
företagare åläggs att betala är utvecklingsområden. Liknande resultat framkommer vid kommunens 
djupintervjuer med företagare. Bland annat efterfrågas mer dialog kring aktuella och kommande upp-
handlingar.

Utfall för indikatorn ”Antal gästnätter” saknas då SCB publicerar statistik för antalet gästnätter år 2020 i april 2021. Utfall för indikatorn ”Total Nöjd kundindex, NKI samt 
Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet” saknas då utfall för Koladas nyckeltal U07451 ”Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI” publiceras 
vecka 14, 2021.
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Praktisk arbetslivsorientering i grundskolan (prao) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) vid gymnasie- 
skolans yrkesprogram är obligatoriska inslag i utbildningen. Prao och APL ger eleven en personlig erfaren-
het av arbetslivet och hjälper eleven att göra välgrundade val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
För arbetsgivare och näringsliv innebär prao och APL en möjlighet att väcka unga människors intresse 
för olika branscher. I Tidaholm behöver samverkan mellan skola och arbetsliv utvecklas i dessa frågor.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått två verksamhetsmål, delvis 
uppnått fyra verksamhetsmål samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet 
för två indikatorer, delvis uppnått målvärdet för två indikatorer och ej uppnått målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Besöksnäringen är en växande och mycket viktig del av det framtida näringslivet. Kommunen behöver 
arbeta långsiktigt med att främja utvecklingen av besöksnäringen, bland annat genom marknadsföring. En 
utredning om hur Tidaholms kommun kan stödja näringslivet och förbättra företagsklimatet påbörjades 
under 2020. Utredningen kommer att presenteras 2021.

Företagare efterfrågar större tydlighet om vem som skall kontaktas i specifika frågor. Kommunen behö-
ver ha företagarnas behov av service och information i åtanke, inte minst i samband med etableringen av 
ett nytt Kontaktcenter. Näringslivsenheten kan överväga att titta på hur kommunikationen kring kom-
munens arbete med avgifter och upphandlingar kan utvecklas.

Näringslivsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivet i kommunen behöver tillsammans 
fortsätta arbetet med att etablera ett råd för samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA-råd).
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Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, 
andel (%)

26 % 26,5 % - 27 % - -

Andel Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel 
(%)

81,9 % 81,6 % - 81,6 % - -

Gymnasieelever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 
hemkommun, andel (%)

50,9 % 48,1 % 43,8 % 53 % 58,1%

Kvinnor/flickor 52,3%

Män/pojkar 35,4%

Strategiskt mål: Utbildningsnivån i Tidaholms  
kommun skall höjas

Målet är delvis uppnått

Livslångt lärande
Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen ska utbilda elever för framtida behov. En ständigt pågående 
samhällsutveckling med snabba förändringar på arbetsmarknaden ställer höga krav på individens förmå-
ga att lära nytt och lära om under hela yrkeslivet. Kommunen ska också utbilda för att möta arbets- 
marknadens framtida behov av arbetskraft inom både offentlig och privat sektor.

För att höja invånarnas utbildningsnivå krävs att eleverna fullföljer sina grundskole- och gymnasiestudier. I 
kommunens förskolor och skolor har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med folkhälsorådet 
inlett ett treårigt utvecklingsarbete som syftar till att öka barn och elevers delaktighet i Tidaholms för-
skolor och skolor (DiTiS). På grund av pandemin har föreläsningar, möten och handledning genomförts 
digitalt. Utvecklingsarbetet ligger inte i fas med projektplanen men förhoppningen är att det som inte har 
hunnits med år 2020 kan tas igen före projektavslut år 2023.

Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 
och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig skola innebär att alla elever ska 
ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. För att lyckas 
med detta krävs ett skolväsende som ger alla elever lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning 
och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Kommunen behöver bland annat se till 
att undervisningen i så hög grad som möjligt bedrivs av legitimerade pedagoger och fördela personella 
resurser utifrån ett likvärdighetsperspektiv där elevernas behov står i centrum.

Att fördela resurser (ekonomiska och personella) utifrån ett likvärdighetsperspektiv kräver kvalitets- 
säkrade beslutsunderlag. Beslutsunderlag skapas genom uppföljning och analys av påverkansfaktorer för 

Utfall för indikatorn ”Antal gästnätter” saknas då SCB publicerar statistik för antalet gästnätter år 2020 i april 2021. Utfall för indikatorn ”Total Nöjd kundindex, NKI samt 
Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet” saknas då utfall för Koladas nyckeltal U07451 ”Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI” publiceras 
vecka 14, 2021.
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likvärdighet i alla kommunens förskolor och skolor. Tidaholms kommun har inlett arbetet med att ta 
fram sådana beslutsunderlag. Detta är ett led i ett långsiktigt och omfattande systematiskt kvalitets- 
arbete för ökad likvärdighet. Under 2020 inleddes även arbetet med att säkerställa en likvärdig förskola. 
Detta arbete kommer att fortgå under 2021.

Prao i årskurs 8–9 och APL (arbetsplatsförlagt lärande) för gymnasieelever på yrkesprogram är en myck-
et viktig del för framtida val av vidare utbildning och förberedelse för arbetslivet. Under 2020 ställdes 
prao in för grundskolans elever på grund av pandemin. Istället tog kommunen fram digitala lösningar där 
personer från olika yrken och arbetsplatser varit tillgängliga för frågor och berättat om sina yrkeserfaren-
heter. Samtliga elever i år 3 vid Rudbecksgymnasiets yrkesprogram kunde fullgöra sitt arbetsplatsförlagda 
lärande (APL) under våren. Däremot har det varit svårt för gymnasieelever att göra APL på arbetsplat-
ser under hösten 2020. Regeringen har öppnat möjligheten för elever att istället fullgöra sina APL-mål i 
skolan.

Att utveckla en positiv inställning till lärande är viktigt, inte bara för att lyckas i skolan utan också för 
att klara av studier på högre nivå och förändringar i arbetslivet. Vid sidan av skolväsendet kan fritids- 
aktiviteter utgöra viktiga sammanhang där individens deltagande och delaktighet främjar såväl den  
personliga utvecklingen som samhällets utveckling i stort. Under 2020 har pandemin medfört att många 
av kultur- och fritidsnämndens verksamheter har ställts in eller minskat sina öppettider.

I Tidaholms kommun erbjuds varje år feriepraktik till ungdomar som är folkbokförda i kommunen 
och som går i åk 9, åk 1 eller åk 2 på gymnasiet, förutsatt att de inte har fyllt 18 år vid praktik- 
periodens början. Trots pandemin kunde alla sökanden erbjudas en plats med kort varsel och feriepraktiken  
genomfördes med vissa förändringar.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått ett verksamhetsmål samt ej 
uppnått två verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet för två indikatorer och delvis uppnått 
målvärdet för en indikator.

Lärdomar och förslag
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det krävs tid för nya arbetssätt, metoder och verktyg att sät-
ta sig i skolorganisationen innan resultat av förändringsarbete kan synliggöras. Detta har blivit tydligt i  
utvecklingsarbetet för elevers delaktighet i skolan, men även i arbetet för en likvärdig förskola och skola. 
Det betyder att utvecklingen som startats behöver tid och uthållighet. Många innovativa lösningar har 
tagit form under pandemin, vissa av dessa lösningar ökar både kvaliteten, effektiviteten och hållbarheten. 
En utvärdering behöver göras av vilka lösningar som bidragit på ett positivt sätt och är värdefulla att 
behålla.



42

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsikt- 
pliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, strategisk plan samt ägardirektiv. Utöver delårs- 
rapporterna har nämnderna under 2020 rapporterat månadsvis till kommunstyrelsen avseende utveck-
lingen av verksamhet och ekonomi. Nämnderna och bolagen ska vid väsentliga avvikelser upprätta och 
inkomma med en åtgärdsplan.

Kommunstyrelsens presidium för även regelbundet, minst fyra gånger per år, en muntlig dialog och  
avstämning med nämndernas och bolagens presidium.

Kommunstyrelsen utövar även sin uppsiktsplikt genom att två gånger per år följa upp de e-förslag som 
har beretts och beslutats i nämnd samt följa upp de e-förslag och motioner som har inkommit till full-
mäktige men som inte slutbehandlats. Kommunstyrelsen gör också en årlig uppföljning av de beslut som 
fattats av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och som inte ännu har verkställts.  

Kommunstyrelsen godkänner även rapporten för det systematiska arbetsmiljöarbetet i Tidaholms kom-
mun.

Uppföljningen av nämndernas arbete med intern kontroll, vilket beskrivs under nästa rubrik, är också en 
del av uppsiktsplikten.
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Intern kontroll
Intern kontroll är en process vars syfte är att säkerställa att kommunens verksamheter:

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag,

• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk,

• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt

• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra oegentligheter och 
allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll 
inom kommunens verksamheter. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att organisera den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.
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Så här arbetar kommunen med intern kontroll
Kommunfullmäktige reglerar kommunkoncernens arbete och ansvar för intern kontroll genom sitt  
reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har därefter antagit en riktlinje för intern kontroll vars 
syfte är att komplettera reglementet genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med intern kontroll 
ska bedrivas. 

I riktlinjen framgår att varje nämnd ska arbeta utifrån följande process:

1. Förvaltningen genomför en riskanalys.

2. Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan.

3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan. Beslutet skickas till kommunstyrelsen.

4. Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder.

5. Förvaltningen redovisar utförda kontroller. Beslut fattas i nämnd/bolagsstyrelse och skickas till  
kommunstyrelsen.

6. Förvaltningen genomför eventuella åtgärder.

7. Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska även lämna en uppföljning av 
nämndens/bolagsstyrelsens arbete (process) med den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas till 
nämnden/bolagsstyrelsen i samband med antagande av nästkommande intern kontrollplan.

Den interna kontrollens första del är att varje nämnd ska inventera vilka risker verksamheten utsätts för 
och vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle medföra. För de risker som 
bedöms vara mer sannolika och vars konsekvenser för verksamheten bedöms vara påtagliga eller med-
föra stora kostnader ska varje nämnd upprätta en intern kontrollplan. Detta för att genom förebyggande 
åtgärder förhindra ett skadeutfall, men även för att genom uppföljning få kunskap för att kunna utveckla 
och förbättra verksamhetens olika processer.

Respektive nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet samt ska rap-
portera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska sedan, med 
utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll.
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Resultat av intern kontroll
Samtliga nämnder arbetar efter antagen process och har antagit en intern kontrollplan för 2020/2021. 
Samtliga nämnder har även utfört kontroller i enlighet med sin upprättade kontrollplan samt redovisat 
en uppföljning av kontroller och åtgärder. 

Nämnderna har i sin uppföljning av intern kontroll bedömt att de har en god intern kontroll och att 
arbetet till stor del fungerar bra. Speciellt arbetet med riskanalys bedöms fungera tillfredställande. Därtill 
görs bedömningen att riskanalysen utgör underlag till framtagandet av den interna kontrollplanen.

Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett behov av utökad utbildning 
och information kring intern kontroll. Utbildningen och informationen bör syfta till att skapa en bredare 
förankring kring vad intern kontroll är och hur processen fungerar. Flera nämnder har även påvisat vikten 
av att tydliggöra informationen om intern kontroll vid introduktion av nyanställda.

Det framhålls även av nämnderna som viktigt att ta fram förvaltningsspecifika rutiner för varje nämnd 
som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. Arbetet med förvaltningsspecifika 
rutiner kommer att påbörjas under 2021 där kommunledningsförvaltningen kommer att fungera som en 
stödjande funktion.

Under 2021 kommer även det övergripande arbetet inriktas mot att ta fram stöd och metoder för effek-
tiva granskningsmetoder. Det är även viktigt att samtliga förvaltningar tar fram och arbetar med metoder 
för granskning som passar för, och är förankrade i, den egna verksamheten.
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Verksamhetsberättelse: Kommunstyrelse
Jämfört med kommunstyrelsens budgetram för året är utfallet ett överskott mot budget på 4,75 miljoner 
kronor. Avvikelsen motsvarar 12,2 procent av periodens budgetram.

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 4,19 miljoner kronor. Den positiva avvikel-
sen beror på minskade personalkostnader, uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser till 
följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel för politiska prioriteringar. Finansförvaltning-
ens resultat påverkas av ökade pensionskostnaden för förmånsbestämd pension och blir ett överskott 
på 0,56 miljoner kronor.

Utfallet för kommunstyrelsen under perioden januari–december 2020 är 4,75 miljoner, vilket är en 
minskning motsvarande 7,0 miljoner kronor jämfört med föregående år. I utfallet ingår 2,8 miljoner 
kronor i ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som förra året uppgick till 7,0 
miljoner kronor.

Kommunstyrelsens personal i arbete per 2020-12-31, oavsett per anställningsform, är 38 anställda mot-
svarande 36,5 årsarbetare. Sjukfrånvaron har minskat med 1,6 procentenheter från bokslutet 2019, 
vilket motsvarar ungefär en heltidssjukskrivning för ett helt år. Kontinuitetsplanen som aktiverades under 
våren för att minska den sociala kontakten mellan personer med överlappande kompetenser och erbju-
da distansarbete har bidragit till att hålla sjukskrivningstalet lågt.
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Verksamhetsberättelse:  
Barn- och utbildningsnämnd
Under året har grundskolan i Tidaholms kommun genomgått stora förändringar. Höstterminen 2020 
togs en ny skola har tagits i bruk, Rosenbergsskolan F–6. Samtidigt ställdes Forsenskolan om till en F-6 
skola och Hellidsskolan ställdes om till kommunens samlade 7–9-skola, för elever i grundskolan och 
grundsärskolan. Delvis har nya rektorsteam bildats.

Trots pandemin har utveckling skett inom ett flertal områden. Den digitala utvecklingen har tagit stora 
steg framåt, då skolor har arbetat med undervisning på distans, fjärrundervisning samt närundervisning. 
Det treåriga utvecklingsarbetet Delaktighet i Tidaholms Skolor (DiTiS) fick en utmanande start då alla 
föreläsningar och möten fick läggas om till digital form. Detta har ställt stora krav på alla involverade. 
Takten på utvecklingsarbetet har fått sänkas och förändringar genomföras vid behov. Trots detta har det 
kollegiala lärandet börjat ta form och målformuleringar för att öka barn elevers delaktighet har skrivits 
fram.

För att skapa en likvärdig förskola och skola för alla barn och elever krävs ett välgrundat och kvalitetssäk-
rat systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklas på samtliga 
nivåer, från lärare till rektor och huvudman. Som ett led i kvalitetsarbetet har förvaltningen bland annat 
tagit fram ett dokument som stödjer arbetet med att förmedla och gestalta jämställdhet i Tidaholms 
skolor.

Arbetet med att utveckla samverkansformer för skola och arbetsliv har fortsatt under året.

Med anledning av pandemin har verksamheterna helt eller delvis fått tänka om och hitta nya lösningar 
för prao och APL (arbetsplatsförlagd utbildning). Lösningarna har fungerat väl men förhoppningen är att 
kunna gå tillbaka till att elever åter får komma ut och möta arbetslivet på riktigt.

En viktig faktor för att bygga en likvärdig förskola och skola är att ha en hög andel personal med pedago-
gisk utbildning. Här står sig Tidaholms kommun relativt väl och ligger till stor del nära riksgenomsnittet. 
Andelen utbildade förskollärare är fortsatt låg inom förskolan. Inom fritidshemmen sjunker andelen 
utbildade fritidspedagoger.

Jämfört med nämndens budgetram för året är utfallet ett underskott mot budget på 4,7 miljoner kronor. 
Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av periodens budgetram.

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – december 2020 är 323,3 miljoner 
kronor, vilket är en ökning motsvarande 3,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Denna ökning 
motsvarar 1 procent.

Underskottet beror på avvikelser inom flera områden. Nämnden har haft högre kostnader än beräknat 
för personal inom grundskolan (2,5 miljoner kronor), interkommunala ersättningar i gymnasiesärskolan 
(1,0 miljoner kronor) samt för kulturskolan (0,6 miljoner kronor). Nämnden har även haft intäktsbortfall 
vad gäller bidrag från Migrationsverket (1,1 miljoner kronor), statliga bidrag från Skolverket (0,6 miljo-
ner kronor) samt schablonersättning från Migrationsverket till vuxenutbildningen (1,3 miljoner kronor). 
Statens riktade bidrag för sjuklönekostnader under pandemin ger ett överskott på 1,5 miljoner kronor.
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Verksamhetsberättelse: Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan. Flera av de beslutade anpass-
ningsåtgärderna för 2020 är verkställda. Några av anpassningsåtgärderna var beroende av att lokaler 
skulle färdigställas för att verksamheten ska komma inom budgetram. Lokalerna kommer att vara klara 
och inflyttningsbara under första halvåret 2021.

Covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att utföra de verksamheter som nämnden ansvarar för. 
Under sommaren erbjöds sommarlovsaktiviteter med stöd av Folkhälsorådet under namnet Somma-
rarena Bruksvilleparken.

Nämndens resultat har påverkats av vikande intäkter med anledning av covid-19-pandemin. Jämfört 
med nämndens budgetram för år 2020 är utfallet ett underskott mot budget på 0,3 miljoner kronor.  
Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av periodens budgetram. Investeringsplanen har inte kunnat genom-
föras. Bland annat har inköp av ny ismaskin till ishallen skjutits på framtiden.

Flera verksamheter har gjort förändringar i bemanning kopplat både till projektet Heltid en rättighet - 
deltid en möjlighet och nämndens beslutade anpassningsåtgärder. Heltidsprojektet startade den 1 januari 
2020 och innebar en ekonomisk utmaning för nämnden.
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Verksamhetsbrättelse: Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden har haft ett utmanande år 2020. Verksamheten har påverkats en del av 
covid-19-pandemin men klarat sig väl från riktigt omfattande sjukdomspåverkan. Indirekt har de flesta 
verksamheter påverkats då restriktioner och nya arbetssätt har ändrat verksamheternas omfattning och 
aktiviteter, ofta med korta varsel. År 2020 har på så sätt utgjort ett bra prov på hur agil, robust och 
flexibel organisationen är.

Utfallet för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari–december 2020 motsvarar en budget i 
balans, vilket innebär en minskning motsvarande 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Ekonomiskt bedöms driftresultatet vara tillfredsställande. Budgeten har hållits trots ganska om- 
fattande volatilitet inom enskilda områden, både positivt och negativt. Även här har arbetet med att parera  
ekonomiska förändringar varit utmanande men tillfredsställande.

Personalmässigt har 2020 varit ett år där de sista delarna av organisationsjusteringen fallit på plats. Med 
tanke på detta, i kombination med den rådande pandemin och det faktum att nya verksamheter så som 
Rosenbergsområdet, Näringslivsenheten och Måltidsenheten har implementerats, bedöms resultatet 
inom personalområdet i förvaltningen vara bra år 2020.
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Verksamhetsberättelse:  
Social- och omvårdnadsnämnd
Social- och omvårdnadsnämndens ansvarsområde har under året i hög grad präglats av covid-19- 
pandemin. Arbetsbelastningen har under perioder varit exceptionellt hög. Pandemin har medfört 
ett stort antal nya arbetsuppgifter samtidigt som sjukfrånvaron bland personalen har varit högre än  
vanligt. Även de enheter som inte har varit direkt drabbade av en ökad arbetsbelastning har påverkats av  
pandemin vad gäller arbetssätt och drift.

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari–december 2020 är ett underskott 
mot budget på 14,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar fem procent av periodens budget.

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden för 2020 är minus 14,9 miljoner kronor, vilket jämfört med 
föregående års utfall är en förbättring med 10,7 miljoner kronor. Förändringen beror främst på att resul-
taten förbättrats inom verksamheterna äldreomsorg och LSS.

Nämnden hade redan tidigt under året ett prognosticerat underskott och året har därför också präglats 
av att besparingar varit nödvändiga att hitta och genomföra. Under året har en rad anpassningar genom-
förts. Nämnden kan dock konstatera att de åtgärder som vidtagits inte har haft tillräcklig effekt. För att 
nå en budget i balans år 2020 hade ytterligare åtgärder behövt vidtas.

Med anledning av den pågående pandemi har sjukfrånvaron på förvaltningen varit högre än normalt. Det 
handlar dels om smitta i personalgrupperna men framförallt är det en ökad korttidsfrånvaro då med- 
arbetarna ej får arbeta vid minsta tecken på förkylningssymptom. 
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Verksamhetsberättelse: Jävsnämnd
Jävsnämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall där 
en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. Kommunstyrelsens kansliavdelning 
administrerar ärendehanteringen och diariet för jävsnämnden. Ärenden såsom bygglov och miljötillsyn 
handläggs av tjänstepersoner på miljö- och byggnadsenheten.

Jävsnämnden har haft fyra sammanträden under 2020. Nämnden har bland annat behandlat ärenden så-
som rivning av byggnad på fastigheten Kaplanen 2, bygglov för ombyggnation på fastighet Ön 1, bygglov 
för ändring av fastighet Stallängen 5:2 samt  bygglov för nybyggnation av förskola på fastighet Skogsplan-
tan 1. Jävsnämnden har även antagit en handlingsplan för förorenade områden. 

Jävsnämnden har år 2020 bestått av tre ledamöter och tre ersättare. Under året har nämndens ledamö-
ter fortsatt sin vidareutbildning genom att ta del av Boverkets digitala utbildning för PBL.
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Verksamhetsberättelse:  
Samhällskydd mellersta Skaraborg
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,  
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten ska i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO), de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på männ-
iskors liv och hälsa, egendom och miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstads- 
funktion.

Resultatet för nämnden visar en mycket liten avvikelse mellan utfallet och budgeten för året. För den 
avtalade gemensamma verksamheten visas ett överskott om 174 000 kronor. Efter slutavräkning uppgår 
budgetavvikelsen till ett överskott om 87 000 kronor för Falköpings kommun. Verksamheterna som 
enbart bedrivs i Falköpings kommun visar underskott om 94 000 kronor.

Under 2020 har nämnden arbetat med tre mål. Måluppfyllelsen bedöms vara mycket god för målet 
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, då den digitala utvecklingen är god och ger goda 
förutsättningar för att öka antalet genomförda tillsyner och ökad säkerhet.

Måluppfyllelsen bedöms vara god för målet Skapa förutsättningar för socialt hållbara samhällen. Pande-
min har förvaltningens arbete genom att öka arbetsbelastningen inom vissa områden och minska den 
inom andra, samt utmana resurser och arbetssätt.

Måluppfyllelsen bedöms vara god för målet Skapa förutsättningar för att kvaliteten inom verksamheten 
ska öka. Pandemin har medfört att samverkan med viktiga aktörer har breddats och fördjupats. Digitala 
verktyg används i allt större utsträckning och kvalitetsarbetet har tagit positiva kliv framåt.

Under år 2020 har nämnden gjort framstegs inom samhällsskyddsuppdraget, att arbeta trygghets- 
skapande i vardagen. Att arbeta trygghetsskapande i vardagen såsom att besöka skolor, fritidsgårdar eller 
att ”rondera” i vissa områden har idag blivit en naturlig del av arbetet. Effekten upplevs som mycket god 
när brandpersonal används för att skapa trygghet, vara en vuxen förebild, möta unga i utsatta situationer 
eller användas för konsekvenssamtal eller utbildning. Behovet och efterfrågan av att samverka med SMS 
är stort och ibland svårt att möta fullt ut. Detta trots att SMS-kommunerna nyttjar resursen väldigt 
olika idag.

I Falköpings kommun genomförs arbete för att minska olyckor i hemmet hos äldre. Statistik visar att 
fallolyckor i hemmet är mycket vanliga och genererar utöver personligt lidande också höga kostnader för 
samhället. Tjänsten finns tillgänglig för de SMS-kommuner som är intresserade. Inom området syns en 
tydlig möjlighet att minska olyckor hos äldre, men resurser krävs för att utöka verksamheten. Ytterligare 
ett område där resurser i nutid krävs för att minska än större kostnader framöver.

Då nämnden blickar framåt ser SMS att samhällsförändringarna är mer omfattande och snabbare än  
någonsin. Nämndens traditionella system och verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt hantera 
och ställa om till de behov som krävs. Vikten ökar därmed av att identifiera kommande behov och verka 
förebyggande.
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Flera typer av olyckor och katastrofer orsakade av klimat och terror, kommer att öka. När de inträffar 
krävs omfattande insatser av både personal och material och dessutom ofta under lång tid. Det är inte 
rimligt att kommuner ska bygga upp resurser för att möta dessa hot på egen hand. En bättre lösning 
är att man fördelar ansvaret över många kommuner och att man säkerställer att resurser snabbt kan 
flyttas dit de behövs. För att klara att samverka vid en akut händelse behöver planläggning och övning 
genomföras tillsammans. Metodutveckling, insatstaktik, teknisk kompetens, social och kulturell kompe-
tens utmanas.



54

Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2020

Årets resultat/skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjäm-
ning (%)

2,4 % 0,3 % 2,4 % 3 % -

Soliditet kommunen (%) 39,5 % 39 % 38 % 30 % -

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk  
hushållning

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt verksamhetsmässiga mål  
uppnås.

Analys
Kommunallagen 1 kap, § 1, anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Vidare ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Enligt de  
Ekonomistyrningsprinciper som fullmäktige har antagit i Tidaholms kommun innebär god ekonomisk 
hushållning att kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. Av detta följer att det 
strategiska målet ”Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning” bedöms vara uppnått 
(helt eller delvis) först då målvärden för kommunens resultat och soliditet är helt eller delvis uppnådda, 
samtidigt som kommunfullmäktiges resterande elva strategiska mål är helt eller delvis uppnådda.

År 2020 har vart och ett av fullmäktiges elva strategiska mål delvis uppnåtts.

Tidaholms kommuns resultat för 2020 uppgår till 18,8 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 procent av 
skatter och bidrag. Tack vare extra generella statsbidrag under 2020 når kommunen ett positivt resultat. 
Detta resultat ligger dock inte i nivå med målvärdet på 3,0 procent. Kommunens totala budgetavvikelse 
för nämnderna uppgår till minus 20,0 mnkr mot budget. Budgetavvikelsen beror till största del på negativ 
budgetavvikelse inom social och omvårdnadsnämnden.

Soliditeten i kommunen uppgår till 38 procent, vilket uppfyller och överträffar målvärdet på 30 procent. 
Kommunens soliditet har dock minskat under året med en procentenhet. Minskningen beror på ökade 
långfristiga skulder på grund av att kommunen ökat upplåningen under 2020.

Målet är delvis uppnått
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Värdering
Tidaholms kommun uppnår delvis de finansiella målen om resultat och soliditet år 2020. Kommunen 
uppnår delvis vart och ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga strategiska mål år 2020.

Lärdomar och förslag på åtgärder
Under 2021 fattade social- och omvårdnadsnämnden beslut om att genomföra ett antal kostnads- 
anpassningar för att minska nämndens kostnader och nå en budget i balans, vilket är nödvändigt för att 
nå budget i balans. Under 2021 behöver alla nämnder ha ett fortsatt tydligt fokus på att ta fram åtgärder 
för att nå en budget i balans år 2021. Nämnderna behöver även hitta en kostnadsnivå för år 2022 som 
innebär en budget i balans.
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Resultat och ekonomisk ställning
Den kommunala koncernens resultat uppgår till 35,2 miljoner kronor vilket är 6,8 miljoner kronor bättre 
än 2019. Resultat förbättringen beror främst på att kommunens resultat har förbättrats jämfört med 
2019. Tidaholms Energi AB:s koncernresultat uppgår till 14,8 miljoner kronor vilket är en minskning med 
7,9 miljoner kronor jämfört med 2019.

Resultat minskningen på Tidaholms Energi AB:s koncern beror på ett antal större förändringar. De  
största orsakerna är att, år 2020 var varmare än år 2019 vilket innebär lägre försäljning av fjärrvärme och 
el. Under 2019 såldes elcertifikat som genererade intäkter 2019, vilket inte har gjorts 2020.

Kommunens resultat har förbättrats jämfört med 2019. Förbättringen på 14,8 miljoner kronor beror 
främst på att intäkterna för generella statsbidrag och kommunal utjämning har ökat med 30,5 miljoner 
kronor samtidigt som nettokostnaderna i verksamheten inte har ökat med mer än 7,3 miljoner kronor 
vilket motsvarar en ökning på 1,0 procent. Att ökningen av nettokostnaderna är låg beror på att ökning-
en för 2019 var högre och att nämnderna för 2020 har genomfört anpassningar i verksamheten för att 
minska kostnaderna i verksamheten.

Tidaholms kommun hade budgeterat för ett resultat på 23,1 miljoner kronor år 2020. Det innebär att 
budgetavvikelsen för 2020 uppgår till 4,3 miljoner kronor. Årets budgetavvikelse beror på både positiva 
och negativa budgetavvikelser.

De största positiva budgetavvikelserna är:
• Skatteintäkter och generella statsbidrag + 16,0 miljoner kronor

• Reavinster + 3,0 miljoner kronor

• Överskott av renhållningsverksamhet + 1,4 miljoner kronor

• Övrigt + 3,3 miljoner kronor.

De största negativa budgetavvikelserna är:
• Nämndernas budgetavvikelser, -17,2 miljoner kronor

• Reaförluster, -5,1 miljoner kronor

• Avsättning deponi, -5,7 miljoner kronor.
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Resultat
Kommunens resultat har varierat under de senaste fem åren. 2015 och 2016 erhöll kommunen extra 
statsbidrag för att täcka ökade kostnader i samband med mottagning av nyanlända. Dessa statsbidrag 
genererade ett överskott. Under de senare åren har kommunens verksamheter och nämnder haft svårt 
att nå en budget i balans. Kommunens resultat för 2020 är bättre jämfört med de föregående två åren. 
Detta beror främst på ökningen av generella statsbidrag under 2020 till följd av covid-19-pandemin.

Resultat (mnkr)

Resultat (%)
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Soliditet
Kommunens soliditet är god. Kommunens soliditet har dock försämrats två år i rad. Detta på grund 
av sämre ekonomiska resultat och stora investeringar vilket har inneburit ökad upplåning. Kommunens 
långfristiga skulder har ökat med 66,2 miljoner kronor år 2020 jämfört med år 2019.

Soliditet

Likvida medel och rörelsekapital

Låneskuld och borgensåtaganden
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Investeringar
Kommunen har de senaste fem åren investerat 346,5 miljoner kronor. Den största delen av investering-
arna har skett under 2018 och 2019. De största investeringarna är de som sker på Rosenbergsområdet: 
nybyggnation av Rosenbergsskolan och idrottshall samt exploatering av området.

2020 2019 2018 2017 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 18 823 4 017 17 317 16 510 71 528

- Samtliga realisationsvinster 2 124 -1 498 -1 959 -343 -1 506

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet      

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 20 947 2 519 15 358 16 167 70 022

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv     -56 086

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv      

Årets balanskravsutredning 20 947 2 519 15 358 16 167 13 936

UB (RUR) 91 735 91 735 91 735 91 735 91 735

Balanskravsresultat

Investeringar
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Väsentliga personalförhållanden
Bemanning
Under 2020 har kommunen haft anställningsrestriktioner enligt beslut i kommunstyrelsen. Beslutet  
syftar till att öka samordningen och kontrollen vid anställningar och eventuella personal-neddragningar, 
för att på så vis undvika att anställa personal då kommunen istället kan lösa behovet av personal inom 
den befintliga organisationen. Tidaholms kommun har under 2020 minskat antalet anställda med totalt 
24 personer.

Sjukfrånvaro
Andelen långtidssjukskrivna medarbetare har minskat i Tidaholms kommun under 2020. Den totala 
sjukfrånvaron har dock ökat med anledning av den pågående covid-19-pandemin. Det är tydligt att den 
totala sjukfrånvaron inte har ökat inom de förvaltningar där medarbetarna har haft möjlighet att arbeta 
på distans.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Tidaholms kommun har stora rekryteringsbehov i vård- och omsorgsverksamheten samt i skolverksam-
heten. Kommunen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, framför allt inom vård och omsorg samt 
barnomsorg och utbildning. Samtidigt ökar andelen äldre kommuninvånare med behov av vård och 
omsorg.

Med förändrade lagkrav ökar även behovet av att anställa legitimerad personal, till exempel inom ut-
bildning och barnomsorg. Sammantaget innebär detta att kommunen behöver rekrytera många nya 
medarbetare under de kommande åren. Särskilt utmanande är det att rekrytera undersköterskor och 
sjuksköterskor till omsorgsverksamheten, då detta generellt sett är bristyrken. Även inom utbildning och 
barnomsorg är det relativt svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare.

Personalpolitik
En attraktiv arbetsmiljö är viktig för att Tidaholms kommun ska kunna behålla och rekrytera kompetent 
personal samt minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. I juni 2020 slutfördes det fleråriga projektet 
Heltid en rättighet – deltid en möjlighet. Kommunen arbetar nu vidare med att genomföra en handlings-
plan som syftar till att införa heltid som norm.

Ett gott chefskap och ledarskap är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. För att stärka chef- 
skapet och ledarskapet genomför kommunen olika utbildningar för chefer och arbetsledare, bland annat 
inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan och rekrytering.

Personalen i kommunen erbjuds idag ett stort antal möjligheter till friskvård. Aktiviteter erbjuds utifrån 
ett helhetsperspektiv som inkluderar motion, kost, sömn och balans i livet. Under 2020 har en stor del 
av aktiviteterna ställts in på grund av den pågående pandemin. Kommunen har dock genomfört vissa 
aktiviteter utomhus samt digitalt.
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Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Antal anställda 1 221 1 245 1 184 1 208

Årsarbetare 1 181,5 1 196 1 145,37 1 161

Sjukfrånvaro 7,1 5,42 7,1 5,5

Andel män (%) 19 % 19,12 % 17,5 % 17,3 %

Andel kvinnor (%) 81 % 80,88 % 82,85 % 82,7 %

Personalredovisning kommunala koncernen

2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Antal anställda 1 184 1 208

Kvinnor 981 999

Män 203 209

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 82,9 % 82,7 %

Könsfördelning (andel män, i %) 17,1 % 17,3 %

Antal årsarbetare 1 161 1 149

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 96,1 94,9

Sjukfrånvaro (%) 5,5 5,5

Personalredovisning kommunen
Årsarbetere och sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaro
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller mer är för 2020 
49,5 procent. 
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Anställda per nämnd
2020 2019 2018 2017 2016

Kommunstyrelsen 38 39 41 41 38

Samhällsbyggnadsnämnden 107 98    

Tekniska nämnden   82 76 79

Miljö- och byggnadsnämnden   12 11 11

Kultur- och fritidsnämnden 43 47 47 34 38

Barn- och utbildningsnämnden 500 510 506 487 471

Social- och omvårdnadsnämnden 496 514 535 535 563

Totalt 1 184 1 208 1 223 1 184 1 200

2020 2019 2018 2017 2016

Kommunstyrelsen 36 37 39 39 36

Samhällsbyggnadsnämnden 104 94    

Tekniska nämnden   79 72 75

Miljö- och byggnadsnämnden   12 11 11

Kultur- och fritidsnämnden 38 40 39 30 34

Barn- och utbildningsnämnden 493 500 489 473 455

Social- och omvårdnadsnämnden 474 490 491 482 499

Totalt 1145 1161 1149 1107 1110

Årsarbetare per nämnd

2020 2019

Vikarie/allmän visstidsanställning, månadsavlönade 94 102

Timanställda 336 514

Totalt 430 616

Tidsbegränsade anställningar

Procent 2020 2019 2018 2017 2016

Sjukdom 7,2 5,5 5,5 5,8 6

Vård av barn 4,6 4,1 3,1 3,7 3,6

Övrig ledighet 4,0 3,9 3,1 3,6 3,2

Semester 6,8 7,4 7,1 7 7,2

Arbetad tid 76 78 79 80 80

Närvaro/Frånvaro

Tusentals kronor 2020 2019 2018 2017 2016

Total semesterlöneskuld 28 172 25 988 26 600 27 932 23 007

PO-kostnader 11 309 10 166 10 419 10 973 8 841

Totalt 39 481 36 154 37 019 38 905 31 848

Förändring 3 327 -865 -1 886 7 057 943
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Sjukdom - Män (ålder) 2020 2019

-29 4,4 1,4

30-39 3,2 2,4

40-49 2,4 1,8

50-59 5,6 4,4

60- 3,1 2,2

Genomsnitt 3,8 2,7

Sjukdom - Kvinnor (ålder) 2020 2019

-29 7,7 6,3

30-39 6,8 5,1

40-49 7,9 6,2

50-59 7,9 6,5

60- 10,3 6,9

Genomsnitt 8,0 6,2

2020 2019 2018 2017 2016

Kommunstyrelsen 1,2 2,8 1,8 4 2,8

Samhällsbyggnadsnämnden 8,1 7,3    

Tekniska nämnden   5,8 6,7 5,1

Miljö- och byggnadsnämnden   2,3 3,3 8,0

Kultur- och fritidsnämnden 4,7 4,2 6,2 6,0 6,7

Barn- och utbildningsnämnden 6,2 4,5 4,9 4,8 4,9

Social- och omvårdnadsnämnden 8,6 6,5 6,3 7 7,3

Totalt 7,2 5,5 5,5 5,8 6,0

Sjukfrånvaro per nämnd (%)

Kommunens totala personalkostnad  
(tusentals kronor) 2020 2019 2018 2017 2016

Direkt ersättning 479 760 463 693 455 279 441 315 421 190

Personalomkostnad 184 606 184 395 168 118 167 827 158 572

Totalt 664 366 648 088 623 397 609 142 579 762

Personalkostnader

Löneläge december 2020, tillsvidareanställda 
(tusentals kronor) Kvinnor Män Totalt

Medellön 30 655 32 306 30 938

Medianlön 29 114 30 800 29 314

Percentil 90 38 100 39 880 38 285

Percentil 10 24 564 24 771 24 614

Löneläge
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Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Analys
Enligt strategin för målet ska kommunen ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, frisk-
vård, arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap samt motverka ojämlikhet baserat på exempelvis 
kön. Dessvärre medförde pandemin att en stor andel av de planerade aktiviteterna inte var möjliga att  
genomföra. Det gäller till exempel friskvård, kompetensutveckling för chefer samt introduktion av ny- 
anställda. Som alternativ till den ordinarie friskvården har personalavdelningen förmedlar tips om hur det 
är möjligt att fortsätta röra på sig trots förändrade förutsättningar, exempelvis genom att träna hemma.

Under 2020 har personalavdelningen istället fokuserat på att förmedla information om gällande rekom-
mendationer och rutiner med syfte att minska smittspridning och risk för smitta på kommunens arbets-
platser. En viktig del i detta har varit att genomföra risk- och konsekvensanalyser enligt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Då vissa delar av verksamheterna har arbetat på distans har stöd tagits fram för att 
bibehålla en bra arbetsmiljö.

Enligt strategin för målet ska kommunen även skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna leva 
på sin anställning, till exempel genom att erbjuda alla anställda rätten till en heltidsanställning. I juni 2020 
slutfördes det fleråriga projektet Heltid en rättighet – deltid en möjlighet. Kommunen arbetar nu vidare 
med att genomföra en handlingsplan som syftar till att införa heltid som norm.

Sjukfrånvaron har under 2020 uppgått till 7,2 procent. Detta kan jämföras med år 2019 då sjukfrånvaron 
uppgick till 5,5 procent. Ökningen beror på pandemin, som bidrar till sjukskrivning vid covid-19 samt vid 

Målet är delvis uppnått

Indikator
Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Målvärde 
2020

Jäm- 
förelse

Värdering 
2019

Värdering 
2020

Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid (%) 79 % 84 % 90 % - -

Sjukfrånvarostatistik (%) 5,6 % 5,5 % 7,2 % 5,2 % -

Kvinnor/flickor 7,6%

Mån/pojkar 5,4%

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen 
– Motivationsindex 

- - - - - - -

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen- 
Ledarskapsindex

- - - - - - -

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen- 
Styrningsindex 

- - - - - - -

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel 
(%)

98 % 98,6 % - 97,5 % - -

Utfall för indikatorerna ”Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid (%)” och ”Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt 
anställda, andel (%)” saknas då Kolada i mars 2021 ännu inte har publicerat statistik avseende år 2020 för nyckeltalen N00953 och N00206. Utfall för indikatorer som rör 
Medarbetarengagemang (HME) saknas då kommunen inte har deltagit i denna undersökning år 2020.
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förkylningssymtom som vanligtvis inte föranleder sjukfrånvaro. Sjukskrivningstalen är mindre i de förvalt-
ningar och verksamheter där personal har större möjligheter att arbeta på distans.

Värdering
Målet är delvis uppnått. Värderingen bygger på att kommunen har uppnått två verksamhetsmål, delvis 
uppnått två verksamhetsmål samt ej uppnått ett verksamhetsmål. Kommunen har uppnått målvärdet för 
två indikatorer, delvis uppnått målvärdet för tre indikatorer samt ej uppnått för en indikator.

Lärdomar och förslag på åtgärder
En värdefull lärdom är att kommunen har förmåga att snabbt ställa om hur arbetet utförs då en kris 
uppstår. Kommunens förvaltningar har också lärt sig att utnyttja de möjligheter som digitala hjälpmedel 
och arbetssätt erbjuder i högre grad. Personalavdelningen ser också att kommunens förvaltningar har 
hittat lösningar som möjliggör för medarbetare att arbeta hemifrån med en fortsatt god fysisk och social 
arbetsmiljö. Personalavdelningen kommer även fortsättningsvis att samordna och utveckla kommunens 
arbete för att säkerställa en god fysisk och social arbetsmiljö, friskvård samt balans mellan arbete och fri-
tid. Personalavdelningen behöver se över digitala möjligheter till exempelvis introduktion för nyanställda 
och kompetensutveckling för chefer. Det är angeläget att varje förvaltning och enhet även fortsättnings-
vis analyserar medarbetarnas sjukfrånvaro samt vidtar åtgärder vid ökad sjukfrånvaro, trots en fortsatt 
påverkan av covid-19.
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Framtid och utveckling
Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer den demografiska utvecklingen i Sverige medföra 
att andelen av befolkningen som är äldre än 80 år ökar med 47 procent från år 2019 till 2029. Samtidigt 
ökar den unga befolkningen (0-19 år) med 8 procent. Befolkningen som är i arbetsför ålder beräknas 
öka med 5 procent. Detta innebär att försörjningskvoten och servicebehovet kommer att öka betydligt 
kraftigare än intäkterna till stat och kommun.

Aviserade statsbidrag kommer endast att täcka en mindre del av kommunernas ökade kostnader. För 
att finansiera en välfärd som tillgodoser befolkningens behov kommer det att krävas ytterligare åtgärder. 
Kommunerna kommer att behöva öka sin effektivitet, det vill säga åstadkomma en större måluppfyllelse 
i förhållande till mängden insatta resurser. Kommunerna kommer även behöva öka sin produktivitet, det 
vill säga öka mängden prestationer i förhållande till mängden insatta resurser. För att lyckas med detta 
krävs att kommunen förändrar sina arbetssätt.

Den höga förändringstakten som råder i samhället i stort kräver att kompetensutvecklingen bland  
kommunens medarbetare håller ett högt tempo. Detta är en utmaning då kommunen samtidigt står 
inför allt svårare ekonomiska förutsättningar.

Pandemin har påverkat arbetsmarknaden i landet genom att personal varslas om uppsägningar eller  
permitteras. Detta leder till att fler befaras stå längre från arbetsmarknaden framöver.

Tidaholms kommun har anslutit sig till Klimat 2030, Västra Götalandsregionens arbete för en fossil- 
oberoende region år 2030. Kommunen har därmed antagit fyra klimatlöften. Tidaholms kommun lovar 
att:

• Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.

• Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.

• Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar.

• Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en koldioxidbudget.

Kommunen har inlett arbetet med att omsätta dessa löften i praktiken.

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping,  
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Nämnden konstaterar i sin verksamhetsberättelse för år 2020 
att flera typer av olyckor och katastrofer orsakade av klimat och terror kommer att öka. När sådana 
händelser inträffar krävs omfattande insatser av både personal och material och dessutom ofta under 
lång tid. Det är inte rimligt att kommuner ska bygga upp resurser för att möta dessa hot på egen hand. 
En bättre lösning är enligt SMS att man fördelar ansvaret över många kommuner och att man säkerställer 
att resurser snabbt kan flyttas dit de behövs.

Många äldre invånare i Tidaholms kommun bor idag i bostäder som inte är tillgänglighetsanpassade.  
Genom att öka tillgången till tillgänglighetsanpassade bostäder kan kostnader för bostadsanpassningar 
och behov av särskilt boende förskjutas på framtiden.
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4. RESULTAT-, BALANSRÄKNING OCH 
KASSAFLÖDESANALYS
Ekonomisk redovisning

Resultaträkning (tusentals kronor)

Not

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 
2020-12-31

2019-01-01 – 
2019-12-31

2020-01-01 – 
2020-12-31

2019-01-01 – 
2019-12-31

Verksamhetens intäkter 1 325 369 328 529 196 250 200 821

Verksamhetens kostnader 2 -1 010 560 -997 092 -930 886 -926 306

Avskrivningar 3 -60 547 -54 701 -36 495 -32 639

Verksamhetens nettokostnader  -745 738 -723 264 -771 131 -758 124

Jämförelsestörande kostnader 4     

Skatteintäkter 5 572 606 575 974 572 606 575 974

Generella statsbidrag och utjämning 5 217 095 186 602 217 095 186 602

Verksamhetens resultat   39 312 18 570 4 452

Finansiella intäkter 6 623 695 1 322 791

Finansiella kostnader 7 -5 467 -5 608 -1 069 -1 226

Resultat efter finansiella poster  39 119 34 399 18 823 4 017

Extraordinära intäkter      

Extraordinära kostnader      

Skattekostnader  -3 880 -6 015   

Uppskjuten skatt      

Årets resultat 8 35 239 28 384 18 823 4 017
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Balansräkning (tusentals kronor)

Tillgångar

Not

Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

   Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 240 565 1 140 524 731 872 665 579

      Maskiner och inventarier 10 27 466 25 129 25 239 22 528

   Summa materiella anläggningstillgångar  1 268 031 1 165 653 757 111 688 107

   Finansiella anläggningstillgångar      

      Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 11 3 738 3 657 11 158 11 158

      Uppskjuten skatt  17 340 15 792   

      Långfristiga fordringar  60 101   

   Summa finansiella anläggningstillgångar  21 138 19 550 11 158 11 158

Summa anläggningstillgångar  1 289 169 1 185 203 768 269 699 265

Bidrag till infrastruktur

   Medfinansiering E20 12 3 200 3 600 3 200 3 600

Summa bidrag till infrastruktur  3 200 3 600 3 200 3 600

Omsättningstillgångar

   Förråd  6 765 3 760 3 639 870

   Övriga kortfristiga fordringar 13 88 555 101 081 71 357 83 962

   Kassa och bank 14 86 394 53 640 66 813 53 348

Summa omsättningstillgångar  181 714 158 481 141 809 138 180

      

Summa tillgångar  1 474 083 1 347 284 913 279 841 045
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Eget kapital, avsättningar och skulder

Not

Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital      

   Årets resultat  35 241 28 384 18 823 4 017

   Resultatutjämningsreserv  91 735 91 735 91 735 91 735

   Lokal utvecklingsreserv  7 429 9 229 7 429 9 229

   Övrigt eget kapital  499 036 476 229 398 262 394 245

Summa eget kapital 15 633 441 605 578 516 249 499 226

Avsättningar      

   Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 10 575 10 776 10 575 10 776

   Avsättningar 17 52 046 6 743 11 902 6 743

Summa avsättningar  62 621 52 730 22 477 17 519

Skulder      

   Långfristiga skulder      

      Checkräkningskredit 18 10 014  10 014

      Lån i banker och kreditinstitut 19 496 403 414 751 179 045 104 927

      Andra långfristiga skulder     

      Investeringsinkomster 20 7 732 5 629 7 731 5 629

   Summa långfristiga skulder  504 135 430 394 186 777 120 570

   Kortfristiga skulder      

      Leverantörsskulder 21 45 806 56 717 34 240 53 004

      Övriga kortfristiga skulder 21 228 080 201 867 153 535 150 726

   Summa kortfristiga skulder  273 886 258 584 187 775 203 730

Summa skulder  778 021 688 978 374 552 324 300

      

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  1 474 083 1 347 284 913 279 841 045
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Not

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 
2020-12-31

2019-01-01 – 
2019-12-31

2020-01-01 – 
2020-12-31

2019-01-01 – 
2019-12-31

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 22 168 683 170 162 168 683 170 162

Borgen och andra förpliktelser 24 33 297 33 432 334 846 318 235

Summa ansvarsförbindelser  201 980 203 594 503 529 488 397

Ansvarsförbindelser

Kassaflödesanalys (tusentals kronor)

Not

Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  39 119 34 399 18 823 4 017

Justering för ianspråktagna avsättningar  -1 800 -1 381 -1 800 -1 381

Justering för av- och nedskrivningar  56 312 54 701 36 495 32 639

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 25 9 593 2 295 9 592 2 295

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  103 224 90 014 63 111 37 570

Ökning / minskning kortfristiga fordringar  10 825 -3 348 12 605 -14 483

Ökning / minskning förråd och varulager  -3 005 -650 -2 769 -229

Ökning / minskning kortfristiga skulder  8 779 7 765 -15 955 8 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten  119 823 93 781 56 992 31 360

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -180 220 -219 384 -113 985 -143 707

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  2 406 1 447 2 406 1 447

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6 313 1 383 3 489 662

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar      

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -171 501 -216 554 -108 090 -141 598

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån  111 400 27 795 80 000  
Nyttjande av checkkredit  0 10 014 0 10 014

Amortering av skuld  -26 427 -18 204 -14 896 -3 069

Ökning av långfristiga fordringar      

Minskning av långfristiga fordringar      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  84 973 19 605 65 104 6 945

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

tbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -540  -540

Årets kassaflöde 32 754 -103 168 13 465 -103 294

Likvida medel vid årets början
 53 640 156 808 53 348 156 642

Likvida medel vid årets slut  86 394 53 640 66 813 53 348



71

De kommunala koncernföretagen
Interna mellanhavanden
Ett antal transaktioner sker mellan de olika bolagen inom koncernen i Tidaholms kommun. I den  
sammanställda redovisningen elimineras dessa transaktioner. Nedanstående tabell ger en bild av dessa 
transaktioner.

Koncernmellanhavanden

Resultaträkningen

Säljare Köpare

Kommun TEAB- koncern Summa

Kommunen  5 092 5 092

Tidaholms Energi AB - koncernen 24 762  24 762

Summa interna köp / försäljning 24 762 5 092 29 854

Balansräkningen

Fordringar Skulder

Kommun TEAB- koncern Summa

Kommunen  14 668 14 668

Tidaholms Energi AB - koncernen 10 503  10 503

Summa interna fordringar/skulder 10 503 14 668 25 171

Aktiekapital och grundfond  10 400 10 400

  

Kommunal borgen  332 368 332 368

Eliminering av övervärde på anläggning i TEAB
Övervärde anläggning i TEAB 2020 2019
Anskaffningsvärde 2001 32 148 32 418

Ackumelerad avskrivning -30 799 29 178

Årets avskrivning -1 619 -1 621

Utgående värde 0 1 619
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De kommunala bolagens resultaträkning
Tidaholms Energi AB  

- Koncern
Tidaholms Energi AB 

- Moder
Tidaholms Elnät AB Tidaholms Bostads 

AB
2020-01-01 – 

2020-12-31
2019-01-01 – 

2019-12-31
2020-01-01 – 

2020-12-31
2019-01-01 – 

2019-12-31
2020-01-01 – 

2020-12-31
2019-01-01 – 

2019-12-31
2020-01-01 – 

2020-12-31
2019-01-01 – 

2019-12-31

Intäkter 151 918 154 181 102 071 108 356 47 671 42 757 24 394 23 191

Kostnader -102 474 -97 260 -79 932 -82 260 -33 997 -25 845 -16 588 -17 392

Avskrivningar -25 671 -23 683 -11 489 -10 855 -5 552 -5 194 -4 395 -3 191

Periodens/årets 
rörelseresultat 23 773 33 238 10 649 15 241 8 122 11 718 3 411 2 608

Finansiella intäkter 119 158 513 588 0 0 36 13

Finansiella kostnader -5 216 -4 636 -1 790 -1 226 -435 -500 -1 039 -772

Resultat efter 
finansiella poster 18 676 28 760 9 372 14 603 7 687 11 218 2 408 1 849

Bokslutsdispositioner 0 0 -9 853 -15 030 -7 687 -11 217 0 0

Resultat före 
skatt 18 676 28 760 -481 -427 0 0 2 408 1 849

Årets skatt -44 -40 0 0 0 0 0 0

Uppskjuten skatt -3 836 -5 975 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 14 796 22 745 -481 -427 0 0 2 408 1 849
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Redovisningsprinciper
Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att:

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

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

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

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

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och an-
skaffningsvärdet.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas och exkluderas i respektive post i resultaträkningen. Beloppen 
har specificerats i not 4. För 2020 har inga jämförelsestörande poster redovisats. 

Tillämpade principer

Tidaholms kommun följer LKBR på alla punkter utom vad som anges i lagens 3 kap 11 §. I denna para-
graf föreskrivs en dokumentation av redovisningssystemet. Planer finns på att ta fram en dokumentation 
under de närmaste åren.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar. Från och med 1 januari 2017 redovisar Tidaholms kommun anläggningarna enligt RKR R4. 
Tidaholms kommun har också sedan dess ett anläggningsregister i ekonomisystemet.

Lånekostnader

Under 2020 har inga räntor aktiverats.

Statsbidrag

Principförändringar gällande redovisning av statsbidrag från Migrationsverket gjordes under 2015.  
Prestationsbaserade statsbidrag redovisas sedan dess på respektive år och schablonbaserade medel kan 
disponeras över två år plus utbetalningsåret.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-
ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 
har satts till 0,5 prisbasbelopp.
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Investeringsbidrag

Från och med 2020-01-01 följer Tidaholms kommun RKR R2 avseende redovisning av investeringsbidrag. 
Det vill säga i den mån ett offentligt bidrag är hänförbart till en investering, intäktsförs inkomsten så att 
den återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter ska enligt RKR R2 redovisas som en skuld och intäktsföras i takt med att investerings-
objekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Tidaholms kommun tillämpar detta sedan år 
2016. Tidigare har anslutningsavgiften varit av lägre belopp och redovisats som en intäkt.

Avskrivningar

Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningar sker linjärt, det vill säga 
med belopp som är lika stora varje år under objektets beräknade livslängd. Avskrivningen påbörjas då 
anläggningen tas i bruk. Vid aktivering görs en bedömning av den ekonomiska livslängden. På anläggnings-
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Enligt RKR R4 rekommen-
deras tillämpning av komponentavskrivning om det förväntas vara en väsentlig skillnad i förbrukning av en 
materiell anläggningstillgångs betydande komponenter. Tillgången ska då delas upp på dessa komponen-
ter. Tidaholms kommun tillämpar från och med 1 januari 2017 komponentavskrivning på samtliga objekt 
i anläggningsregistret. Vid omläggningen till komponentavskrivning grupperades anläggningstillgångar i tre 
grupper.

• Äldre objekt där inga större investeringar har skett senaste 10 åren

• Objekt där större investeringar har skett under de senaste 10 åren

• Nya objekt där investeringar färdigställdes under 2017 och senare.

Dotterbolaget Tidaholms Energi AB (TEAB) har infört komponentavskrivning sedan tidigare och Tida-
holms bostads AB (TBAB) har infört det under 2016.

Leasing

De leasingavtal som kommunen har tecknat är av obetydligt värde och betraktas därför som operatio-
nella enligt rekommendationen i RKR R5. Kommunen har inte i någon större utsträckning operationella 
leasingavtal vars livslängd överstiger tre års, varför upplysningar om dessa inte har lämnats. Dotter- 
bolaget Tidaholms Energi AB (TEAB) redovisar leasingen av värmepannan som finansiell leasing vilket 
harmoniserar med rekommendationen från RKR.

Pensioner

Från och med år 2015 har förpliktelser avseende pensionsåtagande gentemot förtroendevalda tagits 
upp enligt de två avtalen OPF-KL och PBF. Förpliktelser avseende pensionsåtaganden gentemot anställ-
da i kommunen och förtroendevalda enligt PBF är beräknade enligt RIPS 07 (Riktlinjer för beräkning av  
pensionsskuld). Pensionsåtaganden gentemot anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen  
redovisas enligt Bokföringsnämndens regelverk K3. OPF-KL har beräknats med 4,5 procent av den 
förtroendevaldas årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
utgivna kontanta ersättningar, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar 
av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
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VA-Verksamhet

I enlighet med vatten- och avloppslag (Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412) redovisas årets 
överskott eller underskott som skuld eller fordran till VA-kollektiv. 

Sammanställda räkenskaper

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt kapitel 12 i LKBR. Bolag eller kommunalförbund 
med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den sammanställda redovisningen. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av avsnitt 3.2.2. 

Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby ingår inte då verksamheten definierats vara av obetydlig  
omfattning. 

De kommunala bolagen tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)  för att upprätta årsredovisning.

Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats. 

Internredovisning
Balansräkningsenheter

Sedan 1996 delas kommunens verksamhet upp i en skattefinansierad del och i en affärsdrivande del 
enligt beslut i Kommunfullmäktige. De affärsdrivande verksamheterna: VA-verk och Renhållningsverk 
redovisas särskilt i så kallade balansräkningsenheter. I kommunens ekonomisystem behandlas de olika 
redovisningsenheterna som skilda företag och med en egen kassa i kommunens koncernkonto.

Internränta

Internränta har beräknats på anläggningstillgångarnas bokförda värde med en räntesats på 1,5 procent 
för 2020.
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Taxor och avgifter   50 606 51 285

Hyror och arrenden   18 747 19 493

Bidrag   79 284 82 507

Försäljning av 
verksamhet och 
entreprenader

  34 637 39 817

Övriga intäkter   17 725 18 678

Avgår interna poster   -4 749 -10 959

Summa   196 250 200 821

Not 2 Verksamhetens kostnader
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Personalkostnader   609 546 617 860

Pensionskostnader 
och personal, sociala 
omkostnader m.m.

  44 009 39 685

Material, tjänster 
och övriga kost-
nader

  249 087 252 704

Bidrag och transfe-
reringar   32 593 26 615

Upplösning bidrag 
till statlig infra-
struktur

  400 400

Avgår interna poster   -4 749 -10 959

Jämförelsestörande 
poster     

Summa   930 886 926 305

Räkenskapsrevision

Total kostnad för räkenskapsrevision i kommunen uppgår till 652 000 kronor,varav 
kostnad för sakkunnigas granskning av räkenskaperna uppgår till 179 000 kronor.

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, 
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Total kostnad för re-
vision i de kommunala koncernbolagen uppgår till 199 000 kronor, varav 185 000 
kronor avser revisorsuppdrag.

Not 3 Avskrivningar
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Fastigheter och 
anläggningar   28 272 26 348

Maskiner och 
inventarier   6 740 6 291

Nedskrivning av 
anläggningstillgång   1 483  

Summa   36 495 32 639

Not 4 Jämförelsestörande poster
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Avsättning för åter-
ställning av deponi     

Summa     

Not 5 Skatteintäkter och  
generella bidrag

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Utdebitering   22,07 22,07

Skatteintäkter   572 606 575 974

Kommunalskatt   584 924 581 186

Slutavräkningar   -12 318 -5 212

Generella 
statsbidrag och 
utjämning

  217 095 186 602

Inkomstutjämning   152 795 147 343

Kostnadsutjämning   -3 484 -5 371

Kostnadsutjämning 
LSS   -2 451 188

Generella bidrag 
från staten   28 428 8 397

Regleringsbidrag/- 
avgift   13 160 8 980

Strukturbidrag   0 0

Fastighetsavgift   28 647 27 065

Summa   789 701 762 576

Några jämförelsestörande poster redovisas inte 2019 eller 2020.

Under 2020 har kommunen erhållit 24 142 tkr som extra tillskott i generella 
statsbidrag med anledning av Coronapandemin. 
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Not 6 Finansiella intäkter
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Försäljning finansiell 
anläggningstillgång     

Ränteintäkter 
externt   339 481

Ränteintäkter från 
dotterbolag     

Utdelning aktier och 
andelar   106 3

Övriga finansiella 
intäkter   877 307

Summa   1 322 791

Not 7 Finansiella kostnader
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Räntekostnader 
externt   -663 -622

Räntekostnader 
pensionsavsättningar   -250 -292

Övriga finansiella 
kostnader   -156 -312

Summa   -1 069 -1 226

Not 8 Årets resultat exklusive  
jämförelsestörande poster

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Årets resultat 35 239 28 384 18 823 4 017

Jämförelsestörande 
poster     

Återställning av 
deponi -5 700  -5 700  

Summa jämfö-
relsestörande 
poster

-5 700  -5 700  

Årets resultat 
exklusive jäm-
förelsestörande 
poster

40 939 28 384 24 523 4 017

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Markreserv   57 504 56 461

Verksamhetsfast-
igheter   492 090 343 813

Fastighet för affärs-
verksamhet   44 656 37 707

Industrifastigheter   0  

Publika fastigheter 
(gator, vägar, parker 
m.m.)

  74 937 42 377

Fastigheter för 
annan verksamhet   9 273 11 217

Övriga fastigheter   14 169 17 047

Pågående ny-, till- el-
ler ombyggnation   39 243 156 957

Summa   731 872 665 579

Not 9 Fastigheter och  
anläggningar

Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade 
anskaffningsvär-
den:

    

Vid årets början   1 185 244 1 019 653

Nyanskaffningar   96 089 135 661

Utrangering, om-
klassificeringar   -1 524 -70

UB anskaffnings-
värde:   1 279 809 1 185 244

Av- och ned-
skrivningar:     

Vid årets början   -519 665 -493 317

Årets avskrivningar   -26 348 -26 348

Försäljning    0

Utrangering, om-
klassificering     

Utgående balans 
(UB) avskriv-
ningar

  -547 937 -519 665

Summa   731 872 665 579

Se not 17 Avsättningar.

Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar.

2020 gjordes nedskrivning av bokfört värde i kommunen på 1,5 miljoner kronor 
avseende rivning av byggnaden på Kaplanen 2 (KF § 71/2020).
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Not 10 Maskiner och inventarier
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Fordon   4 726 5 429

Övriga inventarier   20 513 17 099

Summa   25 239 22 528

Kommunal koncern Kommun

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade 
anskaffningsvär-
den:

    

Vid årets början   134 778 128 219

Nyanskaffningar   9 451 7 598

Försäljning med 
mera    -1 040

Utgående balans 
(UB) anskaff-
ningsvärde

  144 230 134 778

Av- och ned-
skrivningar:   -112 251 -106 997

Årets avskrivningar   -3 740 -6 291

Försäljning    664

Utrangering, om-
klassificering    374

Utgående balans 
(UB) avskriv-
ningar

  -118 991 -112 251

Summa   25 239 22 528

Not 11 Värdepapper och andelar
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Aktier     

Tidaholms Energi 
AB (helägt)   10 400 10 400

Swedbank 23 23 23 23

Netwest 142 142   

Inera 42 42 42 42

Delsumma aktier 207 207 10 465 10 465

Andelar     

Tolkförmedling Väst 13 13 13 13

Kommuninvest 1) 660 660 660 660

Bosnet AB 2) 2 838 2 757   

Coompanion 10 10 10 10

Delsumma 
andelar 3 521 3 440 683 683

Grundfondskapital     

Tidaholm-Hökensås 
Semesterby 10 10 10 10

Delsumma 
grundfondska-
pital

10 10 10 10

Totalsumma 3 738 3 657 11 158 11 158

1) Insatsen hos Kommuninvest värderas till anskaffningsvärde. Överskottsutdelning 
i form av återbäring och insatsränta på inbetalda medlemsinsatser har nästan om-
gående gått tillbaka till Kommuninvest för att öka kapitalet. Detta är enligt RKR:s 
yttrande inte att beakta som en intäkt i kommunen och värdet på insatsen har inte 
skrivits upp. Enligt Kommuninvest är värdet på Tidaholms andel 6 359 tkr (6 202 
tkr) vid årsskiftet.

2) Bosnet AB hette tidigare Bredband Östra Skaraborg.

Not 12 Bidrag till statlig  
infrastruktur

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Bidrag till statlig 
infrastruktur

  6 000 6 000

Upplösning   -2 800 -2 400

Summa   3 200 3 600

Kommunfullmäktige har i avsiktsförklaring från maj 2013 beslutat sin avsikt att 
medfinansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 miljoner kronor i 2013 års 
penningvärde (Kf § 55/2013). Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses 
på 15 år.
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Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Kundfordringar 35 468 38 756 10 984 12 212

- varav konsum-
tionsavgifter 28 358 36 667 3 874 4 576

- varav fakturaford-
ringar 7 112 2 089 7 112 7 647

- varav fakturaford-
ringar AÖS 1) -2  -2 -11

Statsbidrags-
fordringar 4 587  4 587 9 148

Kortfristig 
fordran hos kon-
cernföretag

-5 142  13 215 24 356

Diverse kort-
fristiga ford-
ringar

12 202 22 068 10 658 8 545

- varav mervär-
deskatt 8 888 7 493 8 888 7 493

- varav skat-
tekonto 2 365  1 569 805

- varav övriga 949 14 575 201 247

Förutbetalda 
kostnader 3 734 40 257 3 734 5 682

Upplupna in-
täkter 37 707  28 180 24 009

- varav upplupna 
skatteintäkter 20 773  20 773 18 781

- varav övriga 
upplupna intäkter 16 934  7 407 5 228

Summa 88 556 101 081 71 358 83 952

Not 13 Kortfristiga fordringar

1) Från den 1 oktober 2011 debiterar Tidaholms kommun Falköpings kommuns 
renhållningsavgifter för AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) räkning. Samarbe-
tet upphörde under 2018 men är ännu ej slutreglerat.

Not 14 Kassa och bank
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Kassa  45 42 45

Bank  53 595 66 771 53 303

Summa  53 640 66 813 53 348

Kommunen har en checkkredit på 60 miljoner kronor som utnyttjats per den 31/12 
2019. Denna utnyttjades inte den 31/12 2020.

Not 15 Eget kapital
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Ingående eget 
kapital   499 226 496 590

Nyttjande av lokal 
utvecklingsreserv   -1 800 -1 381

Årets resultat   18 823 4 017

Totalt eget 
kapital   516 249 499 226

- varav resultatut-
jämningsreserv   91 735 91 735

- varav lokal utveck-
lingsreserv   7 429 9 229

- varav övrigt eget 
kapital   417 085 398 262

I samband med bokslutet för 2013 avsattes medel till lokal utvecklingsreserv för 
att disponeras för förebyggande sociala insatser samt investeringar som stärker 
kommunens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade 2019 att förlänga projektet 
SAM-kraft för år 2020 (KF § 233/2019). 1 800 000 kronor har tagits från den lokala 
utvecklingsreserven för detta ändamål. 
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Not 16 Avsättningar pensioner
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Specifikation 
- Avsatt till 
pensioner

    

Förmånsbestämd 
ålderspension   13 13

Avtalspension, viss-
tidspension m.m.   399 366

Särskild avtals/ålder-
spension   5 455 5 613

Ålderspension   2 468 2 505

Efterlevandepension   175 175

Löneskatt   2 065 2 104

Summa avsatt 
till pensioner   10 575 10 776

     

Antal visstidsför-
ordnanden     

Politiker   1 1

Tjänstepersoner   0 0

      

Avsatt till pen-
sioner     

Ingående avsätt-
ning   10 776 10 792

Nya förpliktelser 
under året   265 166

Varav     

- nyintjänad pension   -17 248

- ränte- och basbe-
loppsuppräkning   249 292

- övrig post   16 -126

Årets utbetalningar   -410 -427

Förändring av 
löneskatt   -39 -3

Summa avsatt 
till pensioner   10 575 10 776

     

Aktualiseringsgrad   98 % 98 %

Överskottsmedel   831 50

För avtalen KAP-KL och AKAP-KL är årets ålderspensions-och indexeringspremier 
samt riskpremier inbetalda under året. Tidaholms kommun har försäkrat bort ef-
terlevandeskyddet samt förmånsbestämd ålderspension för dessa avtal.

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnitt 4.2 Redovisningsprinciper.

Not 17 Avsättning bidrag till  
statlig infrastruktur

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Bidrag till statlig 
infrastruktur 1)     

Ingående avsättning 6 000 6 000 6 000 6 000

Tidigare indexering 742 596 742 596

Indexuppräkning 
2020     

Återbetalning 2020 -540  -540  

Utgående av-
sättning 6 202 6 596 6 202 6 596

     

Avsättning för 
återställande av 
deponi 2)

    

Ingående avsättning     

Förändring avsätt-
ning under året 5 700  5 700  

Utgående av-
sättning 5 700  5 700  

     

Avsättning 
latent skatt     

Ingående avsättning 3 521    

Förändring under 
året  3 521   

Utgående av-
sättning  3 521   

     

Summa 11 902 10 117 11 902 6 596

1) Kommunfullmäktige har i avsiktsförklaring från maj 2013 beslutat sin avsikt att 
medfinansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 miljoner kronor i 2013 års 
penningvärde (Kf § 55/2013). Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses 
på 15 år. Indexering av medfinansieringsbeloppet sker till och med utbetalningstid-
punkten enligt Trafikverkets Infrastrukturindex - Investering Väg. Återbetalning ska 
göras 2020–2025. Någon indexuppräkning har inte gjorts under året då avsättning-
en bedömts motsvara prognosen för återbetalning.

2) Avsättning har vid 2020 års bokslut gjorts för en beräknad kostnad avseende 
återställning av deponin Siggestorps avfallsanläggning. Bedömningen av avsättning-
ens storlek har utgått ifrån kvadratmeterpriset på tidigare genomförd återställning. 
Enligt föreläggande från Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara färdigställd den 31 
december 2024.

Not 18 Checkräkningskredit
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Checkräkningskredit 
- Koncernvaluta-
konto

   10 014

Summa    10 014
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Not 19 Lån i banker och  
kreditinstitut

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Swedbank hy-
potek     

Ingående skuld   5 055 5 687

Nyupptagna lån     

Årets amortering   -632 -632

Total låneskuld   4 423 5 055

Kortfristig del av lån   632 632

Långfristig del   3 791 4 423

Kommuninvest     

Ingående skuld   103 754 106 192

Nyupptagna lån   80 000  

Årets amortering   -4 250 -2 437

Total låneskuld   179 504 103 754

Kortfristig del av lån   4 250 3 250

Långfristig del   175 254 100 504

Summa 183 927 108 809

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Ingående skuld   108 809 111 878

Nyupptagna lån   80 000  

Årets amortering   -4 882 -3 069

Kortfristig del av lån   -4 882 -3 882

Långfristig del 
av lån   179 045 104 927

Sammanställning av lån i banker och  
kreditinstitut

Kortfristig del av lån (nästa års amortering) redovisas i specifikationen till not 21.

Kommunal koncern Kommun

2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
-2018-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01 
-2018-12-31

Investeringsbidrag   7 731 5 629

Återstående antal år 
(vägt snitt)   24 20

Not 20 Andra långfristiga skulder

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande 
tillgång har. 

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Leverantörsskulder 45 806 62 274 34 240 53 004

Korta skulder 
kreditinstitut 25 538 3 882 4 882 3 882

Kortfristig skuld hos 
koncernföretag -5 550 2 500 5 142 27 955

Avräkning Avfalls-
hantering Östra 
Skaraborg

18 18 18 18

Moms och 
punktskatter 1 500 1 345 1 500 1 345

Personalens källskatt 
och avgifter 25 049 21 956 25 049 21 956

- varav källskatt 11 695 10 147 11 695 10 147

- varav arbetsgi-
varavgifter 13 354 11 809 13 354 11 809

Övriga kortfristiga 
skulder 14 972 14 413 1 281 856

Skuld till VA-kol-
lektivet 19 997 18 129 19 997 18 129

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter

146 556 127 068 95 666 76 585

- varav semesterlö-
neskuld 28 172 28 035 28 172 26 487

- varav upplupna 
löner 123 499 123 499

- varav upplupna 
sociala avg på 
semesterlöneskuld 
och upplupna löner

11 309 10 166 11 309 10 166

- varav pensions-
kostnad individuell 20 468 20 109 20 468 20 109

- varav samman-
drag för preliminär 
F-skatt, se specifika-
tion nedan

7 037 6 754 6 571 6 754

- varav förutbetalda 
skatteintäkter 17 810 5 972 17 810 5 972

- varav förutbetalda 
tillfälliga statsbidrag 2 276 839 2 276 839

- varav upplupna 
räntekostnader 232 518 232 20

- varav interims-
skulder 59 129 54 176 8 705 5 739

- varav förutbetalda 
hyror 0 0  0

Summa 273 886 251 585 187 775 203 730

Not 21 Kortfristiga skulder



82

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Fastighetsskatt    371

Upplupen särskild 
löneskatt individuell 
del

   5 269

Upplupen särskild 
löneskatt på utbe-
talda pensioner

   1 545

Upplupen särskild 
löneskatt pensions-
försäkring

   2 038

Inbetald preliminär 
F-skatt    -8 123

Summa tax 20    1 100

Fastighetsskatt   371  

Upplupen särskild 
löneskatt individuell 
del

  5 503 4 878

Upplupen särskild 
löneskatt på utbe-
talda pensioner

  1 734  

Upplupen särskild 
löneskatt pensions-
försäkring

  2 640  

Inbetald preliminär 
F-skatt   -8 643  

Summa tax 21   1 605 4 878

Upplupen särskild 
löneskatt individuell 
del

  4 966  

Summa tax 22   4 966  

Summa   6 571 5 978

Specifikation F-skatt
Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Ingående ansvarsför-
bindelse 136 940 139 624 136 940 139 624

Aktualisering 0  0 0

Ränteuppräkning 712 724 712 724

Basbeloppsupp-
räkning 3 682 3 635 3 682 3 635

Nyintjänande 
förtroendevalda -75 -352 -75 -352

Övrig post 1 254 -676 1 254 -676

Årets utbetalningar -6 762 -6 015 -6 762 -6 015

Summa pen-
sionsförplik-
telser

135 751 136 940 135 751 136 940

Löneskatt 32 933 33 222 32 933 33 222

Utgående 
ansvarsförbin-
delser

168 684 170 162 168 684 170 162

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

Not 22 Pensionsskuld

Upparbetad skuld från och med 1998 samt garanti- och visstidspensioner redovisas 
som avsättning i balansräkningen. Individuell del kommer att betalas ut i mars 2021 
och redovisas därför som kortfristig skuld. Löneskatt har beräknats med 24,26 
procent. Pensionsskuld upparbetad före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse 
det vill säga utanför balansräkningen. Uppgifter om pensionsåtaganden baseras på 
beräkningar gjorda av KPA per 2020-12-31.

Not 23 Solidarisk borgen
Tidaholms kommun har i november 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida för-
pliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tidaholms kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501,2 miljarder kronor och totala 
tillgångar till 525,5 miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 486 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
508 miljoner kronor.
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Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Tidaholms Bostads 
AB   105 437 76 318

Tidaholms Energi 
AB   226 931 239 803

Borgen för fören-
ingar 1 934 2 057 1 934 2 057

Bosnet AB   500 0

Egna hem, 40% 
kommunal garanti 0 12 0 12

Tidaholms Energi 
AB - företagsin-
teckning

31 318 31 318   

Övriga 45 45 44 45

Summa 33 297 33 432 334 846 318 235

Not 24 Borgen och andra  
förpliktelser

Kommunal koncern Kommun

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

2020-01-01 – 

2020-12-31

2019-01-01 – 

2019-12-31

Försäljningspris av-
yttran anläggnings-
tillgång

-3 151 -662 -3 151 -662

Bokfört värde för-
säljning anläggnings-
tillgång

8 137 4 8 137 4

Försäljningspris 
avyttran finansiell 
anläggningstillgång

 0  0

Bokfört värde 
försäljning finansiell 
anläggningstillgång

 0  0

Avsättning för åter-
ställning av deponi 5 700 0 5 700 0

Exploateringsmark 
till omsättnings-
tillgång

 251  251

Upplösning investe-
ringsbidrag -303 -231 -303 -231

Pensionsskuld för-
ändring avsättning -201 16 -201 16

Upplösning av 
bidrag till statlig 
infrastruktur

400 546 400 546

Förändring 
kortfristig del av 
låneskuld

-1 000 2 438 -1 000 2 438

VA - återförda in-
vesteringskostnader 0 -34 0 -34

Övrigt 10 -33 10 -33

Summa 9 592 2 295 9 592 2 295

Not 25 Justering övriga ej  
likviditetspåverkande poster

Bosnet AB hette tidigare Bösab (Bredband Östra Skaraborg).

Under 2020 har borgensåtagandet för Tidaholms Bostads AB utökats enligt beslut 
i kommunfullmäktige (Kf § 397/2019).
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Ekonomisk redovisning Vatten- och  
avloppsreningsverk
Resultaträkning (tusentals kronor)

Not 2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01  
- 2019-12-31

Verksamhetens intäkter  18 010 20 690

Verksamhetens kostnader  -14 792 -16 780

Avskrivningar  -2 887 -3 553

Verksamhetens nettokostnader  331 357

Jämförelsestörande kostnader    

Verksamhetens resultat    

Finansiella intäkter   9

Finansiella kostnader  -337 -366

Resultat efter finansiella poster  0 0

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat  0 0

Balansräkning (tusentals kronor)

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  43 650 43 844

Maskiner och inventarier  188 144

Summa materiella anläggningstillgångar  43 838 43 988

   Finansiella anläggningstillgångar

      Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm

      Uppskjuten skatt

      Långfristiga fordringar

   Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar  43 838

Bidrag till infrastruktur

   Medfinansiering E20

Summa bidrag till infrastruktur

Omsättningstillgångar

   Förråd

   Övriga kortfristiga fordringar 1,2 17 483 18 457

   Kassa och bank  226 226

Summa omsättningstillgångar  17 710 18 863

 

Summa tillgångar 61 548 62 671
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Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital  10 280 10 280

   Årets resultat

   Resultatutjämningsreserv

   Lokal utvecklingsreserv

   Övrigt eget kapital

Summa eget kapital 10 280 10 280

Avsättningar

   Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

   Avsättning bidrag till infrastruktur

   Avsättning latent skatt

Summa avsättningar

Skulder

   Långfristiga skulder 3 367 2 190

      Checkräkningskredit

      Lån i banker och kreditinstitut 15 130 15 765

      Andra långfristiga skulder

   Summa långfristiga skulder 18 497 17 955

   Kortfristiga skulder

     Leverantörsskulder  798 1 378

     Övriga kortfristiga skulder 3,4,5 31 972 33 058

   Summa kortfristiga skulder  32 770 34 436

Summa skulder  51 268 52 391

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 61 548 62 671
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Kassaflödesanalys (tusentals kronor)
Not 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat  0 0

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar  2 887 3 553

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  -54 -34

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  2 833 3 519

Ökning / minskning kortfristiga fordringar  1 364 -39

Ökning / minskning kortfristiga fordringar internt  -391  

Ökning / minskning förråd och varulager  0 0

Ökning / minskning kortfristiga skulder  1 490  

Ökning / minskning kortfristiga skulder internt  -3 155  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 140 10 605

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -907 -10 167

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  1 232 1 182

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  325 -8 985

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån    

Amortering av långfristiga skulder internt  -635 -1 620

Ökning av långfristiga fordringar    

Minskning av långfristiga fordringar    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -635 -1 620

Årets kassaflöde  0 0

Likvida medel vid årets början
 226 226

Likvida medel vid årets slut  226 226
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2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Kundfordringar 3 874 4 576

Förutbetalda kostnader - diverse -784 -122

Utgående fordran 3 090 4 454

Not 1 Övriga kortfristiga  
fordringar

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Moms 977 560

Pensionskostnad   

Fordran på kommunens koncernvalutakonto 12 033 13 443

Övriga fördelade poster 1 383  

Utgående fordran 14 393 14 003

Not 2 Fordringar, balansenheter

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Debiteringar renhållningsavgifter 7 435 10 918

Löner december 619 334

Moms december 1 767 2 030

Personal och fordonsfördelning – gata 269 1 118

Pensionskostnad 0 0

Övriga fakturafördelningar 1 476 322

Utgående skuld 11 566 14 722

Not 3 Skulder, balansenheter

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Ingående skuld 18 129 18 755

Årets överskott (del av) 1 868 -626

Utgående skuld 19 997 18 129

Not 4  Kortfristig skuld,  
VA-kollektiv

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Semesterlöneskuld 185 149

Övriga kortfristiga skulder 224 58

Utgående skuld 409 207

Not 5 Övriga kortfristiga skulder

Lagen om allmänna 
vattentjänster
VA-lagen (Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412) trädde i kraft år 2007. 
Lagen skärper kraven på kommunens ekonomiska redovisning genom att uttryckli-
gen hänvisa till god redovisningssed samt krav på redovisning av särskilda resultat- 
och balansräkningar för VA-verksamheten. När avgifterna över- eller understiger 
kostnaderna ska dessa redovisas som en kortfristig skuld till VA-kollektivet. Är 
differensen av tillfällig karaktär ska medlen återföras de närmaste tre åren. Är 
överuttaget avsiktligt måste det finnas en plan för användningen som normalt inte 
sträcker sig längre än tio år fram i tiden.
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Uppföljning av finansiella risker
I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny finanspolicy. Enligt finanspolicyn ska kommu-
nens finansiella risker följas upp i samband med årsredovisningen. I tabellen nedan anges gränsvärden och 
utfall för de finansiella nyckeltalen som antagits. År 2020 ligger kommunen inom de gränsvärden som 
kommunfullmäktige har beslutat

Målvärde Utfall 2020-12-31

Andel ränteförfall inom ett år <50% 42%

Räntebindningstid 1,3-4år 1,8 år

Kapitalförfall inom ett år <50% 20%

Kapitalbindningstid >1,5år 2,3år

Andel grön finansiering - 45%

Uppfyller likviditetsreserv >50 mnk 64 mnkr

Driftsredovisning
För 2020 redovisade nämnderna i kommunen sammantaget ett underskott mot budget på 17,2 miljoner 
kronor. Underskottet är mindre för 2020 jämfört med för 2019, då det uppgick till 27,3 miljoner kronor. 
Främst återfinns underskotten hos social- och omvårdnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämn-
den.

Social- och omvårdnadsnämndens underskott under 2020 orsakades av högre kostnader inom främst 
hemvård och försörjningsstöd.

Barn- och utbildningsnämndens främsta orsaker till underskottet var ökade kostnader och minskade 
intäkter för interkommunal ersättning (IKE), samt ökade personalkostnader inom grundskoleverksam-
heten.

Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt jävsnämnden redovisar mindre avvikelser 
mot budget.

Kommunstyrelsens (inklusive finansförvaltningen) budgetram för 2020 inkluderar den kommunövergri-
pande budgeten för prognososäkerhet samt riktade budgetprioriteringar. Prognososäkerhet samt rikta-
de budgetprioriteringar visar ett överskott mot budget.

För mer detaljer se sammanfattningar av nämndernas verksamhetsberättelser i avsnitt 3.5.6 Verksam-
hetsberättelser.
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Sammanställning budgetavvikelser  
(tusentals kronor)

Budget 2020-01-01 
- 2020-12-31

Utfall 2020-01-01 
- 2020-12-31

Avvikelse

Kommunstyrelsen + kommunövergripande 61 711 57 524 4 752

Kultur- och fritidsnämnd 33 210 33 524 -314

Barn- och utbildningsnämnd 318 570 323 264 -4 694

Social- och omvårdnadsnämnd 292 868 307 767 -14 899

Samhällsbyggnadsnämnd 33 290 33 288 2

Jävsnämnd 308 161 147

Finansförvaltnigen -23 083 -21 476 -1 607

Summa nämnder 716 874 734 052 -17 178

 

Budgetavvikelser
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Investeringsredovisning
Tidaholms kommuns totala investeringsutgift för år 2020 uppgick till 115 miljoner kronor vilket är 48 
miljoner kronor lägre än de budgeterade investeringarna. Avvikelsen beror främst på att byggnation av 
en förskola på Rosenbergsområdet inte har startat enligt tidsplan, utan inleds först i början av 2021.

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och budget 2020 – 2022. 
I april 2020 beslutade kommunstyrelsen att göra en ombudgetering av medel utifrån investerings- 
projektens utfall år 2019. Investeringsbudgeten är justerad i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i 
juni 2020 om reviderad investeringsbudget för 2020.

Det tar i regel flera år för kommunen att färdigställa en större investering. De projekt som har pågått 
under 2020 är följande:

Rosenbergsskolan och tillkommande skolinvesteringar
Byggnationen av Rosenbergsskolan påbörjades 2018 och avslutades under sommaren 2020. Skolan togs 
i bruk till höstterminen 2020. Byggnationen av Rosenbergshallen pågick under hela 2020 och hallen togs 
i bruk i början av 2021.

Projektet Förskola Rosenberg påbörjades under 2019 och beräknas bli klar under 2021. Vidare pågår 
projekt för ombyggnation av Forsenskolan samt Hellidsskolan. Dessa projekt beräknas bli klara under 
våren 2021.

Exploateringsområde Rosenberg
Villatomter på Rosenbergsområdet gjordes tillgängliga för köpare under 2020. Vid årsskiftet 2020/2021 
hade fler än tio villor uppförts på området.

Planerat fastighetsunderhåll
Under året har planerat fastighetsunderhåll utförts på flera av kommunens fastigheter. Större underhålls-
arbeten har utförts på Solvik äldreboende, industrifastigheten Granaten samt på Hellidsskolan.

Vatten- och avloppsverksamheten
Under 2020 slutförde kommunen ett flerårigt arbete med investeringar i VA-verket. Huvuddelen av 
dessa investeringar har utförts om ett led i exploateringen av Rosenbergsområdet.
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Utfall 
2020

Budget 
2020

Tilläggsanslag 
& ombudg

Summa 
budget 

2020

Avvikelse 
Budget / 
Bokfört

Ombud-
getering

Överskott / 
Underskott

Kommunstyrelsen 2 953 12 400 -328 12 072 9 119   

Kultur- och fritidsnämnd 1 119 500 1 391 1 891 772   

Barn- och utbildningsnämnd 6 773 7 000 -68 6 932 159   

Social- och omvårdnadsnämnd 774 500 377 877 103   

Samhällsbyggnadsnämnden 101 188 131 117 7 115 138 232 37 044   

Skattefinansierad  
verksamhet 112 807 151 517 8 487 160 004 47 197   

VA-verk 1 371 3 000 -3 762 -762 -2 133   

Renhållningsenhet 798 800 3 509 4 309 3 511   

Affärsdrivande verk 2 169 3 800 -253 3 547 1 378   

Totalt kommunen 114 976 155 317 8 234 163 551 48 575   

Totalt kommunen

I ovanstående utfall ingår interna fördelningar med 991 000 kronor. Utfallet per projekt redovisas i bilaga.
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Orgnr: 212000-1736



1

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota  
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett  
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I Tidaholms kommun ska alla verksamheter arbeta för att nå de globala målen.

GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling
Tidaholms kommun 2020
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1. INGEN FATTIGDOM

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den 
ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist 
på frihet, makt, inflytande, hälsa,  
utbildning och fysisk säkerhet.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Den lokala nivån av beslutsfattande är viktig eftersom den är närmast invånarna och därmed kan ha 
stor påverkan på deras liv, såväl i Sverige som i andra länder. Kommunernas ansvar för det sociala 
stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp 
att ta sig ur den. För att nå målet krävs koordinerade, långsiktiga och mångfacetterade insatser på 
lokal och regional nivå. Kommuner, men också regioner, kan bäst identifiera vilka människor, inte 
minst barn, som lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem att ta sig ur den. Samverkan 
med civilsamhället är en viktig del i det arbetet.

Stöd på väg mot egen försörjning

För personer som saknar egen försörjning kan kommunen stötta med ekonomiskt bistånd. Under 
2020 har social- och omvårdnadsnämnden stöttat 257 hushåll med försörjningsstöd, vilket är färre 
än föregående år. Individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten har tillsammans arbetat 
för att möjliggöra för vuxna i dessa hushåll att få en egen försörjning och ett arbete. Under året 
har arton individer haft en extratjänst i kommunens regi. Kommunen har alltid som mål att de som 
lever i den största ekonomiska utsattheten inte bara ska få hjälp för dagen utan stöd som på längre 
sikt gör att de kommer ur den ekonomiskt utsatta situationen.

Skolmat även vid undervisning på distans

En näringsriktig skollunch ger elever ökad energi, koncentration och inlärning. Under pandemin 
undervisas många elever i årskurs 7–9 samt i gymnasiet på distans och skolmatsalen är endast till-
gänglig för de elever som undervisas i skolans lokaler. Under pandemin erbjuds därför alla elever 
som är folkbokförda i Tidaholm att hämta ut en lunchlåda. Det finns fyra olika utlämningsställen i 
kommunen och eleverna förbokar sin lunchlåda per e-post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Exempel från Tidaholm
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2. INGEN HUNGER

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels-
försörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuners och regioners ansvar för utbildning, vård och omsorg innefattar ansvaret för vissa 
måltider. Att land- och vattenresurserna förvaltas väl bidrar också till mål 2. Genom att arbeta för 
bättre vattenkvalitet, bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam och 
näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner och regioner till att uppfylla mål 
2 i Sverige. Måltidsverksamheten bidrar både till gemenskap och mindre risk för undernäring bland 
äldre. Kommunernas kontrollansvar för livsmedelshanteringen innebär också att matens kvalitet 
säkras. Livsmedelsområdet är till stor del reglerat på EU-nivå, men även svenska lagar som till ex-
empel skollagen och livsmedelslagen styr arbetet. Regionala livsmedelsstrategier och arbete med 
landsbygdsutveckling är andra delar i det lokala och regionala arbetet för att trygga livsmedels- 
försörjningen och främja ett hållbart jordbruk.sörjningen och främja ett hållbart jordbruk.

Måltidsupplevelse för att undvika undernäring

Måltider är en viktig del av omsorgen för de äldre som bor på särskilda boenden. Ett gott närings-
tillstånd ökar livskvalitén och förbygger även sjukdomar. Det är viktigt att måltiden och måltids-
upplevelsen är positiv. Undernäring som drabbar äldre kan få allvarliga konsekvenser om det inte 
upptäcks i tid och orsaka ett personligt lidande för den drabbade. Tidaholms kommun erbjuder 
äldre specialkost då det behövs för att undvika undernäring.

Matsvinn ska mätas

Matsvinn har en stor påverkan på miljön. Barn- och utbildningsnämnden har därför ambitionen att 
mäta matsvinnet som skolmaten genererar två gånger per läsår. Genom att mäta matsvinn med 
Livsmedelsverkets modell kan förvaltningen kartlägga var i processen matsvinnet uppstår och vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska matsvinnet. Under 2020 har det dessvärre inte varit möjligt 
att genomföra någon mätning på grund av pandemin.

Exempel från Tidaholm



4

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan på 
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar. Om 
hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktivite-
ter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Beroende på hur verksamheterna 
bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förebyggande i sig. Dessutom har hälso- och sjukvården 
en särskild roll som direkt påverkar hälsa och överlevnad. Utöver att flera lagar slår fast ansvar att 
bidra till medborgarnas hälsa, har en god och jämlik hälsa en positiv effekt på verksamheternas kva-
litet och kärnuppdrag.

LSS fritid - stöd till en meningsfull fritid

För personer som bor på särskilda boenden för funktionsnedsatta finns LSS Fritid som en resurs. 
Verksamheten vänder sig till individer i alla åldrar och arbetar för att motverka isolering och stötta 
individerna i att bli mer delaktiga i samhällslivet. LSS Fritid är en uppskattad mötesplats som leder 
till ett ökat välbefinnande i vardagen. Under 2020 har det varit en utmaning att bedriva en god  
verksamhet då människor har uppmanats att undvika sociala kontakter på grund av pandemin.

Villan - en mötesplats för äldre

Den centralt placerade Villan i Tidaholm välkomnar äldre personer för social samvaro och  
gemenskap. På plats finns personal från social- och omvårdnadsförvaltningen som hjälper till och 
stöttar föreningsaktiva äldre att utöva sin verksamhet. Förvaltningen erbjuder också enskilda samtal 
och gruppsamtal för anhöriga. Att motverka social isolering är ett viktigt uppdrag för kommunen, 
i förhållande till både yngre eller äldre invånare. Pandemin har lett till svårigheter att erbjuda fri-
tidsaktiviteter då människor har avråtts från att samlas i större grupper. Med vissa anpassningar har 
kommunen dock kunnat erbjuda aktiviteter i delvis annan omfattning under hela året.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm
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Lekplatser som uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 antagit en ny riktlinje för skötsel och planering av kom-
munala lekplatser. Riktlinjen kompletteras av en rapport som beskriver kommunens befintliga lek-
platser. Avsikten är att dokumenten ska fungera som ett underlag för att säkerställa att kommunens 
lekplatser håller en hög standard och kvalitet samt har ett stort lekvärde i framtiden, där samtliga 
lekplatser utformas på så sätt att de uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet. Detta ger nämnden 
ett övergripande verktyg för att påverka miljöer i kommunen så att de ger barn och ungdomar bra 
förutsättningar att nå god hälsa och välbefinnande på sina villkor.

Idrottsskola aktiverar och inspirerar barn till rörelse

Sedan ett antal år arrangerar Tidaholms kommun en idrottsskola för barn under en sommarvecka. 
Under sommaren 2020 fattades beslutet att inte samla en större grupp barn under en vecka 
med anledning av covid-19-pandemin. Istället arrangerade kultur- och fritidsnämnden Sommar- 
arena Bruksvilleparken med stöd av Folkhälsorådet. Arrangemanget pågick under hela sommaren 
och innehöll många olika prova-på-aktiviteter med feriepraktikanter som ledare.
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4. GOD UTBILDNING TILL ALLA

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, gym-
nasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med både 
kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare gäller det att vara uppdaterad på 
de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Regionerna har bland annat  
ansvar för mödrahälsovård, barnhälsovård och stöd i föräldraskapet, insatser som också har  
betydelse för hur barn klarar sina studier. Att klara skolan har i sin tur stor betydelse för hälsan, 
även i vuxen ålder.

Kollegialt lärande för en bättre skola och undervisning

Under året har rektorer och pedagoger i kommunens förskolor och skolor arbetat med att utveckla 
det kollegiala lärandet som arbetsform och metod. Syftet med att stärka det kollegialt lärande är 
att pedagoger ska utvecklas i sin profession genom att lära av varandra och tillsammans, och på 
så vis  stärka sina förutsättningar att förbättra skolan och undervisningen för alla barn och elever.  
Lärarkollegor i förskolor och skolor undersöker tillsammans samband mellan undervisning och 
elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och granskning för 
att hitta lösningar på problem. Utvecklingsarbetet sker med stöd av sakkunnig Erik Andersson,  
filosofie doktor och docent i pedagogik.

Exempel från Tidaholm
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5. JÄMSTÄLLDHET

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner och regioner 
ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar, en likvärdig service och främja en jämställd samhälls- 
utveckling. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, men det handlar också om kvalitet och  
effektivitet. Det kräver att verksamheter planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och  
pojkars behov och att resurser fördelas likvärdigt mellan könen. Personal inom skola, vård och  
omsorg behöver bemöta kvinnor och män, flickor och pojkar utan diskriminering och utan  
stereotypa föreställningar om kön. Kommuner och regioner har också ett särskilt ansvar att  
motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad  
sektor har kommuner och regioner ett särskilt stort ansvar för kvinnors arbetsvillkor.

En strategi för en jämställd skola

Enligt skollagen ska alla elever ges lika möjligheter att lyckas i skolan oavsett könstillhörighet.  
Under ett flertal år har dock skillnaden mellan flickors och pojkars kunskapsresultat ökat i  
Tidaholms kommun liksom i riket. Pojkar har betydligt lägre kunskapsresultat och meritvärde  
jämfört med flickor. För att motverka en sådan fortsatt trend har barn- och utbildningsförvaltningen 
inlett ett systematiskt arbete. Flickors och pojkars kunskapsresultat analyseras och granskas kritiskt 
för att hitta orsaker till skillnader och identifiera åtgärder. Utmaningen ligger i att lyckas minska 
skillnaden i resultat mellan flickor och pojkar utan att sänka resultaten bland flickor eller höja upp-
levelsen av stress hos pojkar. Elevers delaktighet och inflytande är en viktig del i detta arbete.

Exempel från Tidaholm
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Arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. På lokal nivå 
samordnas arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld i ett nätverk med represen-
tanter från skola, socialtjänst, omsorg, folkhälsa, arbetsmarknadsenhet, hälso- och sjukvård, frivård 
med flera. Genom nätverket har flera kommunövergripande utbildningsinsatser ägt rum. Rutiner 
för att upptäcka när invånare och medarbetare är utsatta för våld tas fram och verksamhets- 
specifika behov ses över. För att långsiktigt förebygga att våld inträffar sker också tidigt vålds- 
preventivt arbete. Detta utförs till exempel i förskolan genom insatser som ökar kunskapen kring 
normkritiskt arbete och kroppslig integritet.

Feriepraktik - en möjlighet att öka intresset för kvinnodominerade yrken

Sedan många år erbjuder kommunen feriepraktik till samtliga ungdomar i vissa åldrar. Feriepraktiken 
innebär en form av sommarjobb inom den kommunala verksamheten. För många ungdomar blir 
detta en första erfarenhet av arbetslivet. Många kommunala verksamheter är kvinnodominerade, 
andra är mansdominerade. En förhoppning från kommunens sida är att feriepraktiken ska väcka 
ungdomars intresse för yrken som de annars inte hade övervägt att välja, för att på lång sikt ut-
veckla verksamheterna till arbetsplatser där medarbetarnas kön och bakgrund speglar mångfalden 
i samhället.
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6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 
vatten och sanitet för alla.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna har ansvar för tillgången till dricksvatten och avlopp. Såväl skyddet av vattnet som 
dricksvattnets kvalitet och hur avloppsvattnet ska renas är reglerat på EU-nivå, men styrs också av 
flera svenska lagar som till exempel miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster. Trots en god 
tillgång till vatten och avlopp finns det behov av att förbättra vattenkvaliteten samt minska föro-
reningar och övergödning i många svenska sjöar och vattendrag. Kommunerna är ansvariga för att 
genomföra flertalet av de åtgärder som krävs för att förbättra vattenkvaliteten både i rollen som 
VA-producent och som granskande myndighet. Kommuner arbetar också för att förebygga problem 
med vattenbrist och sinande brunnar, vilket perioder av låga grundvattennivåer kan leda till.

Förbättrad vattenrening minskar utsläpp av kväve

För att säkerställa en hållbar förvaltning av vatten är det viktigt att minska förekomsten av  
skadliga ämnen i avloppsvattnet innan det återlämnas till naturen. Växtnäringsämnen som fosfor och 
kväve leder till övergödning och algblomning. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten varierar 
andelen kväve som renas från avloppsvattnet på olika platser i landet, från 40–80 procent. För att  
säkerställa att utsläppen av renat avloppsvatten innehåller så låga halter av kväve som möjligt 
arbetar kommunen med att förbättra reningen av kväve i kommunens centrala reningsverk.

Exempel från Tidaholm

De globala målen innefattar de tre  
dimensionerna av hållbar utveckling:  
ekonomiska, sociala och miljömässiga.
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7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. Som  
sådan kan man arbeta aktivt med att i upphandlingar ställa krav och i den egna produktionen se till 
att följa utvecklingen och använda den senaste tekniken. En omställning av energisystemet pågår 
genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi och utfasning av fossila bränslen inom både elproduk-
tion och fjärrvärme. Energisystemen och elnäten står inför nya utmaningar med varierande energi- 
produktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från transporter, datacentra, industri och samhälls- 
byggande. Kommuner och regioner använder drygt 20 TWh energi, eller knappt fem procent av 
Sveriges energianvändning i sina verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en lång-
siktig positiv trend för energieffektivisering, samtidigt som mer kan göras i både befintliga och nya 
byggnader.

99 procent fossilfri el och värme

Tidaholms Energi AB (Teab) är kommunens redskap för att bedriva produktion och försäljning av el 
och fjärrvärme. Enligt ägardirektiven ska Tidaholms kommunala bolag bidra till ett hållbart samhälle 
och vara ett föredöme i miljöfrågor. De senaste åren har Teab arbetat målmedvetet med att ställa 
om till en hållbar produktionen av el och värme. En sammanställning av produktionen under år 2020 
visar att 99 procent av den fjärrvärme och el som bolaget producerar är fossilfri/förnyelsebar.

Exempel från Tidaholm

Total produktion Fossilfritt / förnyelsebart
Andel fossilfritt /  

förnyelsebart

Fjärrvärme 56 910 000 kWh 56 340 900 kWh 99%

El 10 230 000 kWh 10 127 000 kWh 99%

Utbyggnad av solenergi

Sedan tidigare producerar Tidaholms Bostads AB (Tbab) solenergi på en av de fastigheter som  
bolaget äger. Under 2020 påbörjades byggnation av en större solcellsanläggning som kommer att 
stå färdig i mars 2021.
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Energibesparingar i kommunens bostadsbestånd

Tidaholms Bostads AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget äger och förvaltar  
omkring 300 lägenheter samt lokaler, garage och bilplatser i anslutning till bostadsfastigheterna. 
Koncernen Tidaholms Energi AB och Tidaholms Bostads AB stödjer Allmännyttans klimatinitia-
tiv, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom målmedvetet arbete 
under 2020 har bostadsbolaget skapat stora energibesparingar vad gäller förbrukning av värme, el 
och vatten i bolagets fastigheter. Energiförbrukningen har i vissa fastigheter minskat med upp till 54 
procent.

Skogsbruk som bidrar till en hållbar energiproduktion

Under året har Tidaholms kommun genomfört ett antal skötselåtgärder i de skogsområden som 
kommunen äger. En prioritering har varit att arbeta med skogen på ett hållbart sätt, bland annat 
för att bidra till en hållbar energiproduktion. Stora skogsarealer i landet har påverkats av granbark- 
borreangrepp, vilket kräver extraordinära insatser. Kommunen har med kort varsel utfört av- 
verkning av skog med syfte att begränsa utbredningen av de skador som orsakas vid angrepp av 
granbarkborre. Arbetet har planerats och utförts i syfte att maximera andelen kol som binds i 
marken, samt för att gynna hållbara energislag. Under året har kommunen arbetat med att åter-
föra så stor del som möjligt av grot (ris) till flis för eldning. Vidare strävar kommunen efter att  
maximera nyttjandet av rena träprodukter i syfte att exempelvis få fram byggmaterial i trä och på 
så sätt tränga undan icke förnybara byggmaterial.
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8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar eko-
nomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står 
långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med Arbetsförmedlingen,  
näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunerna ansvarar även för kommunal vuxen- 
utbildning (komvux) som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. Kommuner är också  
markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet inom många områden 
som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rättssäkert och professionellt 
skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.

Sysselsättning för de som står långt från arbetsmarknaden

Individer som aldrig har haft ett arbete eller som inte har haft ett arbete på lång tid har ibland behov 
av extra stöd. Detta kan arbetsmarknadsenheten erbjuda genom coachning, stöttning, praktik och 
andra aktiviteter. Genom att erbjuda sådana insatser ökar möjligheten för vuxna invånare att få ett 
arbete och öka sin självständighet.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm

Genom de globala målen för hållbar 
utveckling kan arbetet uppnås – i alla 
länder, för alla människor.
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9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för 
en inkluderande och hållbar industrialisering samt 
främja innovation.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuner och regioner är stora investerare i infrastruktur. System för vatten och avlopp och  
kollektivtrafik är några exempel. Genom upphandling kan utvecklingen styras mot innovation av 
exempelvis renare och smartare teknik. Genom rätt agerande kan utvecklingen styras mot en mer 
hållbar riktning. Kommunernas ansvar för viss tillsyn av olika verksamheter kan också bidra till en 
hållbar utveckling av såväl näringsliv som offentligt finansierade verksamheter. Möjligheten till sam-
verkan med universiteten i olika sammanhang innebär också att ny kunskap kan bidra till innovatio-
ner.

Fossilfri fordonspark

Under åren har koncernen Tidaholms Energi AB minskat de fossila utsläppen från bolagens fordon 
med 99,9 procent. Minskningen har uppnåtts genom att ställa om hela fordonsparken till fordon 
som drivs av el och HVO, ett förnyelsebart bränsle som bland annat tillverkas av restprodukter från 
livsmedelsindustrin.

Fler laddstolpar för eldrivna fordon

Under 2020 har Tidaholms Energi AB monterat ytterligare fem laddstolpar i kommunen. Laddstol-
parna kan användas av såväl företag som privatpersoner med hjälp av betaltjänsten Park & Charge.

Exempel från Tidaholm
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10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Minska ojämlikheten inom och mellan län-
der.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna har genom sitt ansvar för skola, omsorg och socialt stöd goda möjligheter att 
motverka ojämlikhet mellan olika individer och grupper av både barn och vuxna. Fullföljande av 
grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Det kommunala  
utjämningssystemet är tänkt att ge likvärdiga förutsättningar för välfärd oavsett var i landet vi  
befinner oss. Trots detta finns det utmaningar i att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommu-
nerna och regionerna på grund av varierande befolkningssammansättning och andra förutsättningar. 
Bostads- och samhällsplanering samt kultur och fritidsaktiviteter är andra viktiga områden i arbetet 
för att motverka ojämlikhet.

En likvärdig skola i Tidaholms kommun

Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till  
utbildning, lika kvalitet på utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. 
Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man 
går i. Huvudmannen och skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar. För att fördela resurser utifrån ett likvärdighetsperspektiv krävs kvalitetssäkrade 
beslutsunderlag som skapas genom uppföljning och analys av påverkansfaktorer för likvärdighet i 
alla kommunens förskolor och skolor. Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen inlett ett 
arbete med att ta fram sådana beslutsunderlag. Detta är ett långsiktigt och omfattande systematiskt 
kvalitetsarbete för en mer likvärdig utbildning.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm
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Stöd och service till alla familjer

Ojämlika socioekonomiska levnadsvillkor medför att förhållanden så som fysisk och psykisk häl-
sa, socialt och emotionellt stöd i vardagen samt delaktighet i samhället är ojämnt fördelad bland  
befolkningen. Familjecentralen är en verksamhet som bidrar till att minska negativa effekter av ojäm-
likhet genom att främja familjers välmående på olika sätt. På Familjecentralen samverkar kommunen 
med BVC och mödravård för att erbjuda alla nya familjer i kommunen en mötesplats som ger stöd, 
kunskap och delaktighet. Personalen erbjuder stöd i föräldrarollen och lättillgänglig information och 
kunskap om att bli en familj, både individuellt och genom gruppverksamheter. På Familjecentralen 
finns även utrymme för lek och social samvaro för barn och föräldrar i gemenskap med andra. 
Under pandemin har Familjecentralen haft sin verksamhet stängd under perioder, men när vädret 
tillåtit har aktiviteter genomförts utomhus.

Information om kommunens resurser till de äldre

Ojämlika socioekonomiska levnadsvillkor drabbar även äldre människor. Mer resursstarka invånare 
kan till exempel ha lättare för att bevaka sina rättigheter och möjligheter när det gäller att ta del 
av kommunens verksamheter. Tidaholms kommun har därför en rutin som säkerställer att alla äldre 
kommuninvånare, oavsett levnadsvillkor, nås av kommunens erbjudande om stöd och service. Alla 
kommuninvånare som fyller 80 erbjuds ett samtal med en medarbetare vid social- och omvårdnads-
förvaltningen. År 2020 erbjöds 92 invånare ett sådant samtal. Vid samtalet får individen information 
om kommunens sociala verksamheter, färdtjänst, hjälpmedel och säkerhetsservice. Individen får 
även möjlighet att lämna synpunkter på sin egen livssituation i kommunen. I vanliga fall förs dessa 
samtal vid fysiska möten. Under pandemin har de flesta samtal istället förts via telefon.
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11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,  
motståndskraftiga och hållbara.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, 
bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. I den 
lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman 
till en långsiktigt hållbar helhet och avvägningar görs gentemot nationella mål och strategier. Kom-
munerna har också ett ansvar för att i samverkan med region och länsstyrelse ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjningen och ha mål för bostadsbyggande enligt lagen om kommunernas bostads-
försörjningsansvar. Den byggda miljön har också stor betydelse för människors hälsa, trygghet och 
sociala sammanhållning.

Förtätning som stärker tryggheten

Sedan Kungsbroskolan revs har kommunen arbetat för att denna plats i Tidaholm ska bidra till 
stadskärnans värden på nya sätt. Under året har kommunen tagit fram en ny detaljplan för området. 
Kommunens ambition är att här utveckla en central stadsdel där skolbyggnader med bevarad äldre 
karaktär kompletteras med ny bebyggelse. Att förtäta Tidaholms stadskärna på detta sätt ökar den 
mänskliga aktiviteten och närvaron på platsen samtidigt som ödslighet och barriärer försvinner.  
Detta kommer sannolikt att bidra till att invånare upplever en ökad trygghet på platsen och i  
tätorten.

Information om avfall och avlopp

Tidaholms kommun skickar regelbundet ut riktad information om hur avfall och avlopp bör  
hanteras på bästa sätt. På så sätt vill kommunen göra invånarna medvetna om hur vårt agerande 
som individer påverkar vår gemensamma miljö och natur, samt hur var och en kan bidra till ett mer 
hållbart samhälle genom att hantera avfall och avlopp på rätt sätt.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm
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Samverkan för ungdomars möjlighet att utöva motorintresse

Under 2020 har det förekommit spontana motorträffar där ungdomar samlas. Motorträffarna har 
uppskattats av många deltagare. Samtidigt har andra invånare upplevt störningar i samband med 
dessa sammankomster. Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp för motorburen ungdom som för  
dialog med ungdomar med motorintresse, ser över förutsättningarna för målgruppen att ha en aktiv 
och trygg fritid som samtidigt innebär minskade störningar för andra invånare, samt samverkar med 
olika aktörer i frågan.
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12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH 
PRODUKTION

Säkerställa hållbara konsumtions- och pro-
duktionsmönster

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna och regionerna är stora konsumenter och upphandlar varje år varor och tjänster 
för miljardbelopp. Genom att använda olika upphandlingsinstrument kan regioner och kommuner  
skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en 
hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av avfallshanteringen. I Sverige åter-
vinner vi stora delar av avfallet. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta 
kretsloppet genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
och ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsumentrådgivning och 
energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder invånarna.

Policy för hållbara inköp och upphandlingar

Tidaholms kommun upphandlar varje år varor och tjänster för stora belopp. Kommunens poli-
cy och riktlinje avseende inköp och upphandling fastslår att kommunen ska fokusera på hållbara  
inköp. Det innebär att de varor och tjänster som upphandlas samt entreprenader ska bidra till en  
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I upphandlingar av livsmedel ska miljökrav, djur- 
skyddskrav samt krav rörande antibiotikaanvändning och smittskydd ställas i enlighet med upphandlings- 
myndighetens kriteriedokument.

Fria besök på återvinningscentralen

Tidaholms kommun vill att invånarna ska sortera allt sitt avfall inklusive farligt avfall så att det kan 
återvinnas på bästa sätt i enlighet med avfallstrappan. Kommunen har därför valt att ha en åter-
vinningscentral som under ordinarie öppettider välkomnar kommuninvånare med fritt antal besök. 
Genom att erbjuda fria besök främjar kommunen att invånarna återvinner sitt avfall istället för att 
förorena naturen genom dumpning eller eldning.

Exempel från Tidaholm
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13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatför-
ändringarna och dess konsekvenser.

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den 
fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kommuner 
arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och ledningsarbete. 
Kommuner och regioner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och 
anpassa sig till ett förändrat klimat. Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommuner och regioner 
sker inom många områden. Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektiv 
-trafik, cykel, parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader  
sparar både pengar och miljö. Kommunernas och regionernas arbete ger stora resultat. Men det 
finns fortfarande ytterligare skäl att spara. Stora möjligheter finns också inom samhällsplanering och 
offentlig upphandling och i samspel med näringsliv och invånare.

Klimatlöften

Tidaholms kommun har anslutit sig till Klimat 2030, Västra Götalandsregionens arbete för en fossil–
oberoende region år 2030. Kommunen har därmed antagit fyra klimatlöften. Tidaholms kommun 
lovar att:

• Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.

• Kommunen analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.

• Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar.

• Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en koldioxidbudget.

Kommunen har inlett arbetet med att omsätta dessa löften i praktiken.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm
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Miljökalkylering för prioritering av åtgärder

Under 2020 har samhällsbyggnadsnämnden låtit utföra en miljökalkylering som ett stöd för  
kommunens prioritering av åtgärder i arbetet med ekologisk hållbarhet. Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen har beslutat att prioritera fyra åtgärder som enligt miljökalkyleringen har en 
hög ”hållbarhetseffekt” till en låg eller medelhög kostnad. Åtgärderna omfattar arbete med miljö- 
anpassad upphandling, koldioxidbudget, vatten- och avfallsplan, samt ytterligare energieffektivise-
ringar av kommunens fastigheter.

Minskade utsläpp av växthusgaser kommunens bolag

Koncernen Tidaholms Energi AB består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotter- 
bolagen Tidaholms Elnät AB (Teab) och Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab). Koncernen är medlem i  
Fossilfritt Sverige, som startades på initiativ av regeringen 2015 och som arbetar med att öka  
takten i klimatomställningen. Preliminära beräkningar visar att koncernens emissionspåverkan  
(samlade utsläpp av växthusgaser) minskade med cirka 2–5 procent år 2020 jämfört med  
föregående år. VD Mattias Andersson är bedömer att detta är ett mycket bra resultat.

Återtag av IT-utrustning minskar utsläpp

IT-avdelningen har som målsättning att 100 procent av all it-utrustning ska hanteras på ett miljö-
mässigt och it-säkert sätt. Årets miljöbesparing för återtag av bärbara datorer uppgår till 1 093 kg 
CO2e vilket motsvarar energin för att driva 105 kylskåp i ett år. Vid upphandling av bärbara datorer 
har miljökrav ställts vad gäller produktion, leverans och återtag.

Miljödiplomering

Kultur- och fritidsförvaltningen uppnår efter revision 2020 fortfarande nivån miljödiplom enligt 
Svensk Miljöbas. Att ha ett hållbart förhållningssätt, alltid ta miljöhänsyn och följa miljölagstiftning 
är en central del i alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Gemensamma åtgärder för 
att förebygga och minska förvaltningens miljöpåverkan är bland annat att införa en enhetlig avfalls- 
sortering i hela förvaltningen, göra samlade inköp för att minska mängden transporter och  
emballage samt minimera användningen av plast och engångsmaterial. All personal vid förvaltningen 
har genomgått en särskilt miljöutbildning.
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14. HAV OCH MARINA RESURSER

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Att bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt är frågor som kommuner och 
regioner arbetat länge med. Vattenrening är ett sådant exempel, där avloppsrening är en viktig del. 
Kommunerna har också tillsynsansvar när det gäller vattenkvalitet. Flera kommuner har arbetat 
fram kustzonsplaner för att skydda kust- och havsområden. Det finns kommuner som tillsammans 
med lokala aktörer anlägger våtmarker som renar vatten, jämnar ut flöden, ökar den biologiska 
mångfalden och på så sätt bidrar till att nå mål 14.

Skyfallskartering utförd år 2020

Ett område som spås påverkas mycket av klimatförändringarna är extremare väderlek, med  
exempelvis skyfall. Kommunen har under året genomfört ett kartläggningsarbete över hur skyfall 
skulle kunna påverka vattenflöden. Att förutse hur skyfall påverkar Tidan och indirekt dess vidare 
flöde är en del av detta arbete då Tidan utgör en naturlig del i kommunens vattenhantering. Skyfalls- 
karteringen ger en god bild över vilka områden, miljöer och aspekter som kan komma att påverkas 
negativt vid stora vattenmängder.

Exempel från Tidaholm

Om målen ska fungera måste alla 
känna till, och arbeta med dem.
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15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommunerna kan besluta att ett mark- eller vattenområde kan bli naturreservat om det behövs 
för att bevara biologisk mångfald eller vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Kommuner och  
regioner är också stora markägare och kan i den rollen vidta åtgärder för att återställa våtmarker, 
stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommunerna kan 
också ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 
byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Urban äng stärker den biologiska mångfalden

I enlighet med ett medborgarförslag skapade samhällsbyggnadsnämnden under våren 2020 en  
”urban äng”. Syftet med ängen är att främja arter och växter som berikar den biologiska mång- 
falden. En avgränsad yta anlades längs med Tidan och såddes med utvalda fröblandningar, exempelvis 
ängsblommor. Utöver att bidra till ökad pollinering har miljön även uppskattats av invånarna.

Begränsa spridningen av invasiva arter och växter

Under året intensifierades arbetet med att begränsa spridningen av invasiva arter och växter.  
Samhällsbyggnadsnämnden antog en riktlinje för arbetet tillsammans med en kartläggning av  
förekomster på kommunal mark. Arbetet syftar till att sprida kunskap om invasiva arter och växter 
inom den kommunala verksamheten och få ett verktyg för att hantera problemet. Kommunen har 
även informerat allmänheten för att öka kunskapen om problematiken och uppmuntra invånarna att 
hjälpa till med att begränsa spridningen.

Skogsbruk för en rikare biologisk mångfald

Tidaholms kommun är sedan tidigare certifierade via en skogsägarförening. Certifieringen syftar 
till att säkerställa att kommunen bidrar med ett hållbart skogsbruk genom att till exempel främja 
lövträd i skogsbestånd som traditionellt domineras av barrträd. I samband med planerade gallrings-
åtgärder har lövbestånd bevarats med syfte att värna den biologiska mångfalden och därmed en mer 
hållbar och motståndskraftig skog.

Exempel från Tidaholm
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16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE  
SAMHÄLLEN

Främja fredliga och inkluderande samhällen för håll-
bar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för 
alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande insti-
tutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med samhäl-
let. Att kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att 
behålla en tilltro till samhället institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament 
i den kommunala och regionala strukturen.

Trygghetsvandringar

Tidaholms kommun och Polisen samarbetar inom ramen för Tidaholms lokala brottsförebyggande 
råd. Detta arbete omfattar bland annat trygghetsvandringar i kommunen. Vid dessa tillfällen möter 
medborgare företrädare för det brottsförebyggande rådet och lämnar synpunkter kring platser 
och områden som upplevs vara otrygga. Under 2020 genomfördes en digital trygghetsvandring i 
Ekedalen. Vid vandringen framfördes bland annat förslag om att förbättra trafikmiljön samt stärka 
tryggheten på mörka platser.

Exempel från Tidaholm
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17. GENOMFÖRANDE OCH  
PARTNERSKAP

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera 
det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Så här kan kommuner och regioner arbeta med målet:

Kommuner och regioner samverkar trots sin rätt till självbestämmande ofta både sinsemellan 
men också med näringslivet, akademin, civilsamhället och medborgarna. Krav på samverkan med 
olika grupper finns också inbyggd i viss lagstiftning. Att betona här är också vikten av flernivå- 
styre, det vill säga att lokal, regional, nationell och internationell nivå samspelar i förverkligandet av  
politiken. Kommuner och regioner bidrar till måluppfyllelse av de globala målen hemmavid, men 
också i andra länder genom att de upphandlar varor som är producerade utomlands. Genom 
att genomföra medvetna upphandlingar kan kommuner och regioner bidra positivt till agendan 
även utanför landets gränser. Kommuner, och regioner kan också direkt bidra till måluppfyllelse  
globalt genom bistånds-finansierade kommunala partnerskap. För att klara av välfärdsuppdraget är  
kommuner och regioner beroende av bred samverkan.beroende av bred samverkan.

Samverkan gav samstämmig kommunikation under covid-19-pandemin

År 2020 har präglats av covid-19-pandemin. Aldrig tidigare har vikten av samstämmig kommunika-
tion och tydlighet från alla nivåer i samhället varit större. Tidaholms kommun har länge varit aktiv 
i olika nätverk för kommunikation, både inom Skaraborg och Västra Götalands län. Under 2020 
har dessa kontakter och nätverk spelat en avgörande roll för att sprida samstämmig information 
gällande pandemin till våra medborgare. Genom samordning med lokala aktörer som Närhälsan 
och näringsidkare har kommunen också stöttat andra aktörers kommunikation. Under året har  
kommunen delat med sig av lyckade kommunikationsinsatser till andra myndigheter och samtidigt 
fått tillgång till material och inspiration från kollegor runt om i länet och landet. Genom sam- 
verkan har kommunen även kunnat förstärka de viktigaste budskapen för att säkerställa att de inte  
försvinner i den enorma mängd information som funnits kring pandemin.

Stöd för medborgare genom samverkan med andra kommuner

Tidaholm är en del av det tidigare länet Skaraborg. Mellan de femton kommuner som tillsammans 
utgör Skaraborg sker mycket samverkan. Social- och omvårdnadsnämnden samverkar med flera  
olika kommuner för att kunna erbjuda medborgare familjerådgivning, familjerättsligt stöd och  
medling. Även alkohol-, läkemedel- och tobakstillsyn genomförs i samverkan med andra kommuner.

Exempel från TidaholmExempel från Tidaholm
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Kommmunfullmäktiges målområden och strategiska mål  
knyter an till FN:s globala mål i Agenda 2030
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MEDBORGAREN  
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas 
avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 
Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar samtliga 
samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal med 
samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 
Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga och 
nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med rapporteringen är att 
fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som kommunen ingår i. 
Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska återges. 
Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få en överblick 
över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal.  
 

1.1  Kommunstyrelse 

Vilken verksamhet bedrivs Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet 
till extern delegering 
(dvs. delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med 
extern delegering, 
har det utnyttjats 

Upphandlingsfunktion Skövde Ja Nej 

Informationssäkerhets-
samordnare/dataskyddsombud 

Falköping Nej  

Lokalt folkhälsoarbete Västra Götaland (östra 
hälso- och 
sjukvårdsnämnden) 

Nej  

Överförmyndare i samverkan Skövde Ja Ja 

 

1.2 Barn- och utbildningsnämnd 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet 
till extern delegering 
(dvs. delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Närvaroteamet, 
problematisk frånvaro för 
elever åk 6-9 

VGR Nej  

NIU (nationell 
idrottsutbildning) 

Tingsryd, Jönköping, 
Ulricehamn 

Ja Ja 
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1.3 Kultur- och fritidsnämnd 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet till 
extern delegering (dvs. 
delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Bibliotek Mellansjö Skövde, Mariestad, 
Töreboda, Gullspång, 
Karlsborg, Hjo och Tibro 

Nej  

Bok- och 
mediatransporter 

Västra 
Götalandsregionen 

Nej  

Budget- och 
skuldrådgivning 

Falköping Nej  

IT-plattform för 
turistinformation 

Västra 
Götalandsregionen 

Nej  

Outdoor Hökensås Habo, Hjo och Mullsjö Nej  

 

1.4 Samhällsbyggnad 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet till 
extern delegering (dvs. 
delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Miljö- och Hälsoskydd, 
Livsmedel 

Kommuner i Skaraborg Ja, via lånad personal i 
kommun som är med i 
avtalet 

Nej 

Tillstånds- och 
tillsynshandläggning 

TIS Tillståndsenheten i 
samverkan 

Ja Ja 

Energirådgivning Herrljunga kommun Ja Ja 

 

1.5 Social- och omvårdnadsnämnd 

Vilken verksamhet 
bedrivs 

Vilken kommun/region 
har avtalet ingåtts med 

Ger avtalet möjlighet till 
extern delegering (dvs. 
delegering till 
tjänsteperson utanför 
kommunen) 

Om möjligt med extern 
delegering, har det 
utnyttjats 

Familjerådgivning Falköping Nej  

Familjerätt Skövde Ja Ja 

Familjehemsrekrytering Tibro Ja Ja 

Socialjour Skövde Ja Ja 

Alkoholtillstånd och tillsyn Lidköping Ja Ja 

Barnahus Skövde Nej  

Ungdomsmottagning Västra 
Götalandsregionen 

Nej  

Utväg, relationsvåld Västra 
Götalandsregionen, 
Skaraborgs samtliga 
kommuner 

Nej  

Personligt ombud Hjo, Tibro, Karlsborg Nej  
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Medlingsverksamhet Hjo Nej  
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/27 

§ 25 Beslut om godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
om avtalssamverkan 2021 samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en rapport om nämndens avtalssamverkan 2021. 
År 2018 infördes en möjlighet i kommunallagen för kommuner att ingå avtal 
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan 
kommun. Detta kallas avtalssamverkan och regleras i 9 kap. 37-38 §§ 
kommunallagen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om avtalssamverkan 2021 samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2021 ”Beslut 

om godkännande av rapport om avtalssamverkan 2021”, 2021-02-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Rapport avtalssamverkan 2021”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-02-03. 
 Rapport om avtalssamverkan för samhällsbyggnadsnämnden,  

2021-02-03. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/12 

§ 12 Beslut om verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden avseende år 2020 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
verksamhetsberättelse samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 2020 samt 
redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad verksamhetsberättelse samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 

avseende år 2020”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-02-
16. 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2021 ”Beslut om 
verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020”, 2021-02-09. 

 Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden avseende år 
2020. 

 Redovisning av avtalssamverkan 2021 för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-23 
Social- och omvårdnadsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/20 

§ 16 Beslut om verksamhetsberättelse 2020 
 
Social- och omvårdnadsnämndens beslut 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att anta upprättad 
verksamhetsberättelse för år 2020. 

 Social- och omvårdnadsnämnden beslutar att godkänna rapport över 
avtalssamverkan och överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse 
som innehåller sammanfattning av året som gått med ekonomiskt utfall, 
nyckeltal samt måluppfyllelse. 
 
Social- och omvårdnadsförvaltningen har upprättat rapport om 
avtalssamverkan 2021. 
 
I samband med verksamhetsberättelse presenterar även förvaltningen sin 
patientsäkerhetsberättelse för 2020. 
 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
besluta att anta upprättad verksamhetsberättelse för år 2020. 

- Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
besluta godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2021/34, ” 

Beslut om verksamhetsberättelse 2020”, 2021-02-09. 
 Tjänsteskrivelse, ”Verksamhetsberättelse 2020”, förvaltningsekonom 

Ola Pettersson, 2021-02-03 
 Verksamhetsberättelse social- och omvårdnadsnämnden 2020 
 Rapport - Avtalssamverkan 2021 social- och omvårdnadsnämnden 
 Tjänsteskrivelse, ” Begäran om redovisning av avtalssamverkan 2021”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-01-12. 
 Patientssäkerhetsberättelse 2020. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/53 

§ 17 Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
verksamhetsberättelse avseende år 2020 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
med redovisning av avtalssamverkan samt att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2020 samt en 
rapport med redovisning av avtalssamverkan för år 2021.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad verksamhetsberättelse avseende år 2020 samt att 
överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport med redovisning av avtalssamverkan 
samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2021 

”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och utbildningsnämnden 
avseende år 2020”, 2021-02-04. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse för barn- och 
utbildningsnämnden avseende år 2020”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-01-27. 

 Verksamhetsberättelse 2020 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Avtalssamverkan 2021 (Barn- och utbildningsnämnd). 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2021/101 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Information om revisionsberättelse 
verksamhetsår 2020 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen kommer informera kommunfullmäktige om 
revisionsrapporten för verksamhetsår 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2021- 04-14. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-05-04 
 
Ärendenummer 
2021/101 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium angående 
ansvarsprövningen för verksamhetsår 2020 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen pröva ansvaret för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda förtroendevalda i dessa organ. Prövningen avser 
det föregående verksamhetsåret och det är den politiska organisationen med 
de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. 
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i ansvarsfrågan för föregående års 
verksamhet senast 31 juni.  
 
Kommunfullmäktige ska:  

 Bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

 Besluta om en anmärkning från revisorerna även ska framställas från 
kommunfullmäktige. Beslutet ska motiveras.  

 
Det är kommunfullmäktiges presidium som bereder frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning.  
 
För att kunna pröva ansvar måste det finnas tillgång till information som är 
saklig och oberoende. Till grund för kommunfullmäktiges prövning och beslut i 
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning. Med sin granskning undersöker 
och prövar revisorerna om verksamheten, styrningen och ekonomin är 
ändamålsenlig, effektiv och tillförlitlig. Granskningens resultat ska ge underlag 
till ansvarsprövningen men också till förändring och utveckling i verksamheten.  
 
 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2020 med bilagor, revisorerna i Tidaholms 

kommun, 2021-04-14 
 
Utredning 
Revisorerna framför i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till social- 
och omvårdnadsnämndens styrning och ledning av avseende det ekonomiska 
utfallet. Revisorerna framhåller att de gör denna bedömning trots de 
försvårade omständigheter (Covid-19) som nämnden inte kunnat styra över 
samt att nämnden påvisat att de har agerat och vidtagit åtgärder under 2020 
för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Revisorerna framhåller att de 
är mycket oroade över den ekonomiska utvecklingen inom social- och 
omvårdnadsnämnden de senaste åren och därför under 2021 kommer att ha 
extra uppföljning av social- och omvårdnadsnämnden.  
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Revisorerna framför vidare i sin revisionsberättelse att de är starkt kritiska till 
barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning i sin helhet och till 
bristerna i arbetsmiljön och att nödvändiga åtgärder inte vidtagits för att 
förbättra arbetsklimatet. Revisorerna framhåller även att det föreligger en risk 
att förtroendet för hela kommunen har påverkats negativt. Revisorerna 
uppmanar därför barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön. Revisorerna kommer att fortsätta att följa upp 
utvecklingen av arbetsmiljön inom nämndens område under 2021. 
Revisorerna uppmanar även nämnden att under 2021 vid behov och i god tid 
vidta nödvändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans då hela nämndens 
underskott inte härstammar från pandemins effekter på verksamheten.  
 
Revisorerna riktar också kritik mot kommunstyrelsen med anledning av 
bristande styrning och ledning ur ett uppsiktspliktsperspektiv, detta då 
kommunstyrelsen borde ha agerat tidigare och mer kraftfullt.  
 
Revisorerna bedömer vidare i sin revisionsberättelse för år 2020 att 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar i Tidaholms kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande, att nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit 
tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
Revisorerna tillstyrker att nedan nämnda styrelse, nämnder och beredningar 
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 
2020: 

 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Gemensam räddningsnämnd (SMS) 
 Arvodesberedningen 

 
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för år 2020 
godkänns. 
 
Kommunfullmäktiges presidium kan konstatera att det inte finns någon, av 
kommunfullmäktige, vald arvodesberedning och att kommunfullmäktige därför 
inte ska behandla ansvarsfrihet för denna.  
 
Utredningens slutsatser 
Kommunfullmäktiges presidium bedömer att det inte framkommit några 
omständigheter som skulle föranleda kommunfullmäktige att fatta ett annat 
beslut i ansvarsfrihetsfrågan än det som revisorerna föreslår.  
 
Kommunfullmäktiges presidium är dock allvarligt oroad över den kraftfulla 
kritik revisorerna finner anledning rikta mot social- och omvårdnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för verksamhetsåret 
2020, liksom för föregående verksamhetsår. Ordförande i respektive nämnder 
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och styrelse har fullmäktiges särskilda ansvar att leda arbetet inom respektive 
verksamhet och tillse att fattade beslut efterlevs.  
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar berörda nämnder och styrelsen 
vidtaga lämpliga åtgärder, mot bakgrund av revisorernas kritik, för att redovisa 
en ekonomi i balans och en tillfredsställande arbetsmiljö.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för nedanstående 
styrelse, nämnder och beredning för verksamhetsår 2020 med 
hänvisning till de förslag och övriga omständigheter som redovisas i 
revisorernas berättelse: 
 Kommunstyrelsen 
 Social- och omvårdnadsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Valnämnden 
 Jävsnämnden 
 Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS, gemensam nämnd) 

 
 
Erik Ezelius (S) 
Ordförande 
 
 
Zelal-Sara Yesildeniz (-) 
Förste vice ordförande 
 
 
Krister Rohman (KD) 
Andre vice ordförande 
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Revisorerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/147 

§ 109 Beslut om årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 
2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 

Kommunalförbund. 
 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas 
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr kr att jämföra med 
budgeterat resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva 
resultatet främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötes- 
och konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt 
uteblivna resekostnader. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 
Kommunalförbund. 

 att bevilja direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 43/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Skaraborgs kommunalförbund 2020”, 2021-04-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Årsredovisning Skaraborg 

Kommunalförbund 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Skaraborgs Kommunalförbund 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Skaraborgs Kommunalförbund – PwC, Granskning av 
årsredovisning 2020, 2021-03-30. 

 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 2021-
03-30. 

 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs 
kommunalförbund”, 2020-03-30. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-08 
 
Ärendenummer 
2021/147 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Skaraborgs kommunalförbund 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020, tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas 
berättelse, till medlemskommunerna för fastställande samt prövning av 
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 620 tkr kr att jämföra med 
budgeterat resultat på 28 tkr. Kommunalförbundet framhåller att det positiva 
resultatet främst beror på lägre kostnader förknippade med hyra av mötes- 
och konferenslokaler för t ex politiska möten, nätverksträffar och event, samt 
uteblivna resekostnader. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Skaraborgs kommunalförbund 2020 
 Skaraborgs kommunalförbund - PwC Granskning av 

årsredovisning 2020, 2021-03-30 
 Skaraborg Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2020, 2021-

03-30 
 Protokollsutdrag § 24/2020 ”Årsredovisning 2020 - Skaraborgs 

kommunalförbund”, 2020-03-30. 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 
 
Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för Skaraborgs 

kommunalförbund. 
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 att bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
 
Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Skaraborgs Kommunalförbund  

Organisationsnummer: 222000–2188  

 

Förvaltningsberättelse 2020 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 

31 december 2020.  

 

Inledning till förvaltningsberättelsen  

Förbundets ursprung  

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs 

Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar; 

Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton 

kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett 

kommunalförbund.  

Förbundets uppdrag  

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras 

samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och 

skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med 

goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt 

och utveckling samt verksamhetsstöd  

Organisation  

Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrningen av 

förbundets verksamhet, samt en arbetsordning för den politiska direktionens arbete, och en 

instruktion till förbundsdirektören. Dessa dokument finns som bilagor.  

Direktion  

Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av kommunstyrelsens ordförande, samt en 

ersättare i form av kommunens oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och 

ersättare redovisas i bilaga.  



4 

Direktionens presidium  

Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande. 

Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika 

samverkansorgan.  

Revision och tillsyn 

Till direktionen är tre valda revisorer knutna, och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet 

utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till att godkänna årsredovisning för 

förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens ledamöter. 

 

Utskott och råd 

Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg 

upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional 

utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott, 

tillsammans med adjungerade ledamöter som representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga 

företrädare samt social ekonomi. Tillväxtutskottet har ett särskilt ansvar för genomförandet av 

tillväxtstrategin ”Genomförandeplan Skaraborg” och framåt för den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) VG2030.  

Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 

Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kommunerna utser själva vilka 

politiker som ska representera kommunen i DKR, men i förlängningen rekommenderar förbundet att 

kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordf och 

oppositionsråd, så att alla kommuner har samma typ av representation.  

Samverkan  

Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med 

Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland 

tjänstepersonernaDe fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra 

ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms 

styrelse.  

Förvaltningsberättelsens syfte  

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs 

Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2020. Vi har valt att först 

presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och 

slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året, dvs 

rapporter från verksamheten.  
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Översikt över verksamhetens utveckling  

Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet har under de senaste fem åren varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidragit till en förbättrad soliditet. En kraftig 

intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var huvudman för, 

ökade. Kommunalförbundet stärker ytterligare sitt arbete med projekt, vilket sannolikt fortsatt 

kommer att öka intäktssidan i framtiden.  

Ingen investeringsredovisning är gjord då Skaraborgs Kommunalförbund inte gjort några 

investeringar 2020. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 54 641 43 812 39 317 29 800 26 490 

Verksamhetens kostnader 43 424 43 134 38 085 29 592 25 602 

Soliditet (%) 7 13 11 11 12 

Årets resultat 620 439 1 022 26 785 

Eget kapital 7 651 7 031 6 591 5 569 5 543 

Balansomslutning 109 826 52 082 57 596 49 250 45 064 

Not: Angående balansomslutning och soliditet för 2020, se stycket God ekonomisk hushållning och ställning nedan. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2020. Detta beror på att omställningen till ett mer 

digitalt arbetssätt gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterades. 

Särskilt gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex politiska 

möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Det är viktigt att ha i åtanke att 

minskade kostnader enligt ovan orsakat uteblivna intäkter för de externa verksamheterna förbundet 

normalt handlar av. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när årsredovisningen skrivs, 

och det är svårt att sia om hur 2021 kommer att utvecklas. Sannolikt kommer digitala möten 

fortsättningsvis att hållas i mycket högre omfattning än vanligt, och resandet kommer att vara lågt.  

Överskott som genererats under åren har främst varit av sådan art att den kan härledas till vakanser, 

sjukskrivningar, lägre pensionskostnader, lägre kostnader för konsultarvoden och liknande, än vad 

som prognosticerats. Under 2020 har även den omställning av arbetssätt som pandemin orsakat 

bidragit till ett överskott i verksamheten. 

 

Händelser av väsentlig betydelse  

Pandemi 

År 2020 har präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt ute med att 

ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i förbundet 
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rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också ställt om 

till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin har 

förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på 

regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. 

Arbetssätt och organisation  

Under 2020 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt 

fortsatt. Syftet med förändringen var att åstadkomma ett arbetssätt som möjliggör ökad delaktighet 

och transparens, tid för strategiska diskussioner och ökad möjlighet att utöva politisk styrning över 

förbundets inriktning och verksamhet. Utöver detta pågår dessutom ett flertal aktiviteter för att 

utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets medarbetare.  

Skaraborgsdagen  

Skaraborgsdagen hölls för tredje gången den 30 januari 2020 i Vara konserthus. Dagen har blivit en 

etablerad och uppskattad plattform för kunskapsutbyte och diskussion kring Skaraborgs utveckling 

mellan ledare i näringsliv och offentlig sektor.  

Regional utvecklingsstrategi  

Under året har förbundet aktivt deltagit både på tjänstepersons- och politisk nivå i Västra 

Götalandsregionens arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), VG2030. Under 

hösten lämnade Skaraborgs Kommunalförbund sitt remissvar till strategin, som förväntas antas i 

regionfullmäktige under februari 2021. 

Arbete med ny verksamhetsplan  

Under rådslaget i oktober 2019 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategisk inriktning för 

förbundets verksamhet, som ska ligga till grund för en ny verksamhetsplan. Det är en viktig del i den 

politiska styrningen av förbundet. Arbetet var planerat att fortsätta under våren 2020, men har fått 

förskjutas på framtiden under pandemin. 

Rapporter från verksamheten 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2020, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, 

presenteras från och med sidan 25.  
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Styrning och uppföljning av verksamheten  

Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd 

(ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett beredande presidium 

bestående av fyra ledamöter, och sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med uppehåll för 

sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen och särskild arbetsordning.  

 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska 

verksamhetsområdena, liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för 

antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan. Kansliet har två enheter – 

ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef. Verksamheten består i hög grad av 

arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i en samverkan med 

nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala samverkansstrukturer.  

Verksamhetsplan  

Kommunalförbundet har tidigare antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med 

inriktning att möta de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny 

verksamhetsplan.  

 

Faktorer som påverkar framtiden 

Befolkningstillväxt  

Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare 

förväntas öka även under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer 

påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi står inför en ny 

grön våg där landsbygden och närheten till naturen framstår som mer attraktiv. Globalisering i termer 

av omfattande flyktingströmmar och en ökad rörlighet över gränserna påverkar även Skaraborgs 

kommuner. En inkluderande ansats inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta 

tillvara våra nya invånares kraft, och är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med 

Skaraborg som varumärke, och med de faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur 

Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m m, 

och som ökar uppkopplingen till regioncentra som Göteborg och Örebro. 

Utbildningsnivå  

Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på 

arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också 

förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom 

kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier, 

vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de 

möjligheter som öppnar sig i livet genom en god utbildning, är en av vuxenvärldens viktigaste 
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uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommunerna och de lärosäten som finns 

etablerade i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Statens Lantbruksuniversitet) 

kan leda till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd 

utveckling. 

Arbetstillfällen 

En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska kunna uppleva ”Det goda livet”, vilket är 

Västra Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande 

arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på 

hemmamarknaden i Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur, där vi 

särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även 

de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som 

idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det 

är en avgörande fråga för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen. 

Infrastruktur  

I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till 

ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet 

för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader, men 

likväl att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden 

öka Skaraborgs attraktivitet för att skapa ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den 

interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins 

utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de 

stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik. 

Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad, och kommunerna tar en stor och aktiv del i 

medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra 

stambanegruppen, vilken arbetar för att få till satsningar som kan leda till avsevärt högre kapacitet för 

persontrafik och gods på denna för landet så viktiga stambana. Om det arbetet lyckas så bör det 

påverkansarbete som pågått så länge få utdelning under 2020-talet – med utbyggd E20 och kanske 

även en Västra stambana med högre kapacitet. Detta skulle förbättra Skaraborgs läge och 

förutsättningar väsentligt, och kommunerna i Skaraborg bör genom kommunalförbundet ta sig tid 

redan nu att skapa scenarier för att simulera hur förändringar i deras översiktsplaner kan leda till ökad 

tillväxt i både de enskilda kommunerna, men också för Skaraborg som helhet. Det handlar om att 

redan nu skapa sig en bild av hur vi ser och använder oss av den fulla potentialen i en förbättrad 

infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning  

I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar 

kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärden för kommunerna. Detta 

betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen 

interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat 
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genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen 

har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.  

Förbundet har ett eget kapital på 7,6 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets 

pensionsåtaganden. Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). Den lägre soliditeten beror på en avsevärt högre 

balansomslutning, vilket är resultatet av att medlemskommunernas medfinansiering av E20 betalades 

som en stor faktura på 49 mkr som gick till betalning 2021, pga ett systemfel. Det medför att 

leverantörsskulderna blev högre än normalt. Bortser man från detta så följer balansomslutningen 

mönstret från tidigare år och soliditeten är istället 13%. Förbundets ekonomiska ställning bedöms 

därför vara god. 

Förväntad utveckling  

I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas 

stabilt. Den nyligen bildade projektenheten syftar till att öka insökningen av projektmedel för att 

finansiera projektenhetens verksamhet, och att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i 

form av projekt, och på sikt även erbjujda kompetenshöjande insatser som bidrar till ökad 

projektmognad hos kommunerna.  

Under 2019/20 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, eftersom det 

fanns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning för att tillgodose förväntningar på en god 

arbetsmiljö. Under pandemin lades denna översyn på is, och när pandemin är över är det bättre med 

att starta om processen med att lägga grunden för en dialog kring hur framtidens arbetsmiljö ser ut, 

där det spekuleras i att allt fler åtminstone några dagar i veckan arbetar digitalt hemifrån. Sannolikt 

leder den diskussionen till att ytbehovet av kontorslokaler minskar. 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna 

finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet 

driver anställs personal genom visstidsanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras 

genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt 

nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.  

Personalomsättning 2020 2019 

Tillsvidareanställningar 22 18 

Tidsbegränsade anställningar 14 14 

Totalt 36 32 

Totalt - Varav kvinnor 27 24 

Totalt - Varav män 9 8 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2020 4,45 % (att jämföra 

med 2,89 % 2019). Den högre siffran kan förklaras av långtidssjukfrånvaro, och att det samtidigt med 
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covid-19 passerat flera förkylningar under året. I siffran ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 

dagar). Med den borträknad ligger den generella sjukfrånvaron under 2%.  

Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten 

och Regeringen, med hög följsamhet från tjänstepersonalen. Såvitt det är känt har ingen medarbetare 

insjuknat i covid-19 under tjänsteutövning. Av det stora antal egentester som gjorts har inget heller 

visat positivt för pågående infektion i covid-19. 

Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om 

friskvårdsbidrag.  

Sjukfrånvaro 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 

- långtidssjukfrånvaro  57,18% 50,82% 

- sjukfrånvaro för män 0,54% 0,00% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 

- anställda -29 år 1,35% 0,42% 

- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 

- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 

Tjänsteköp  

I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade 

tjänsteköp. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration, 

pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av Skövde 

kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer genom s k 

tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.  
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Ekonomisk redovisning 2020 

Inför 2020 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, till 43,25 kr per 

kommuninvånare och år.  Det motsvarar en intäkt till förbundet om 11 605 tkr. 

Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets 

verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska 

jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen påverkan på förbundets 

ekonomiska resultat.  

Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet uppgår till 620 (482) tkr. Det budgeterade resultatet 

var 28 tkr. Det förbättrade resultatet förklaras i hög grad av anpassningar till pandemin. 

Utvärdering av ekonomisk ställning  

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 

kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett 

eget kapital på 7,6 mkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. 

Soliditeten uppgår till 7 % (13 %). 

Intressebolag  

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig 

informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 

deltar aktivt ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande 

kommunerna kring bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt att säkerställa deras ekonomiska 

utveckling. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet 

med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 620 tkr. 

 
2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

 - Samtliga realisationsvinster        

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         

-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper         
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         
Årets balanskravsresultat 619 417 439 739 1 021 676 25 894 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 619 417 439 739 1 021676 25 894 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  

 

Pensionsspecifikation  

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2020-12-31 en pensionsskuld på 18 641 000 kronor, inklusive 

löneskatt. Gentemot förra året har skulden ökat med 1,8%, vilket motsvarar 335 000 kronor.  

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2020-12-31 

är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 23 164 639 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 124,3%, vilket innebär att det finns 124 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser. Gentemot förra året har 

konsolideringsgraden stärkts med 7,1% från 117,2% till 124,3% 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2020 skapat en avkastning på 7,8% under 

2020, vilket för Skaraborgs kommunalförbund motsvarar en avkastning på 1,7 miljoner kronor. 

Avkastningen var något lägre än det höga resultatet 2019 på 14,2%. Ur ett historiskt perspektiv, samt 

med corona-pandemin som kontext, är detta ändå ett mycket starkt förvaltningsresultat. Placeringarna i 

SKR:s Pensionsstiftelse har sammantaget presterat 1,1% bättre än jämförelseindex. 
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I enlighet med redovisningslagstiftningen och tillhörande anvisningar, tas den positiva avkastningen 

inte upp i förbundets resultaträkning. I balansräkningen finns endast de insatta medlen till 

pensionsstiftelsen med, inte den avkastning som pensionsstiftelsen har skapat genom åren. Det 

bokförda värdet av kommunalförbundets del i SKR:s Pensionsstiftelse är 9 346 000 kronor. Gentemot 

det bokförda värdet finns det därmed ett övervärde på 13 818 639 kronor som inte syns i förbundets 

balansräkning. 

Den höga konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i 

placeringarna skapar en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet. 
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Driftsredovisning per verksamhet inkl. interna poster 

Driftredovisningen gjord utifrån de olika verksamhetsområdena inom Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

 Verksamheter Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 

budget 

  2020 2020 2019 2020 

Förbundet totalt         

Verksamhetens intäkter -550 -949 -1 340 -399 

Kostnader arbetskraft 9 639 8 933 8 741 -706 

Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 

Övriga verksamhetskostnader 1 888 3 001 2 883 1 113 

Summa -28 -620 -439 -592 

          

Hållbar samhällsutveckling         

Kostnader arbetskraft 835 557 728 -278 

Övriga verksamhetskostnader 107 54 37 -53 

Summa 942 611 765 -331 

          

Välfärd         

Kostnader arbetskraft 2 445 2 179 2 028 -266 

Övriga verksamhetskostnader 518 435 508 -83 

Summa 2 963 2 614 2 536 -349 

          

Näringsliv         

Kostnader arbetskraft 822 835 751 13 

Övriga verksamhetskostnader 150 180 209 30 

Summa 972 1 015 960 43 

          

Kultur         

Verksamhetens intäkter -550 -575 -525 -25 

Kostnader arbetskraft 679 708 674 29 

Övriga verksamhetskostnader 180 144 188 -36 

Summa 309 277 337 -32 

          

Kunskapsutveckling         

Verksamhetens intäkter   -213 -673 -213 

Kostnader arbetskraft 1 177 1 074 1 162 -103 

Övriga verksamhetskostnader 220 407 573 187 

Summa 1 397 1 268 1 062 -129 

          

Gemensam admin         

Verksamhetens intäkter   -161 -142 -161 

Kostnader arbetskraft 3 681 3 580 3 398 -101 

Övriga verksamhetskostnader 351 1 671 1 057 1 320 

Summa 4 032 5 090 4 313 1 058 

          

Övrigt         

Medlemsbidrag -11 005 -11 605 -10 723 -600 

Övriga verksamhetskostnader 362 110 311 -252 

Summa -10 643 -11 495 -10 412 -852 
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Väsentliga personalförhållanden 

  
Sjukfrånvaro 2020 2019 

Total sjukfrånvaro 4,45% 2,89% 

- långtidssjukfrånvaro*  57,18% 50,82% 

- sjukfrånvaro för män 0,54% 0% 

- sjukfrånvaro för kvinnor 5,81% 3,92% 

- anställda -29 år 1,35% 0,42% 

- anställda 30 - 49 år 4,16% 1,65% 

- anställda 50 år - 5,11% 4,87% 

      

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

  
Personalomsättning 

  

Fördelning 2020 2019 

Tillsvidareanställningar 22 18 

Tidsbegränsade anställningar 14 14 

Varav kvinnor 27 24 

Varav män 9 8 

Total 36 32 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

Verksamhetens intäkter           

Medlemsavgifter   11 605 144   11 288 000   

Övriga intäkter    2 36 256 227   32 523 815   

            

Verksamhetens kostnader           

Personalkostnader    3 -24 966 363   -22 796 875   

Övriga externa kostnader   -22 027 363   -20 337 496   

            

Avskrivningar    4 -49 095   -42 542   

      

Verksamhetens nettokostnader   818 550   634 902   

      

Verksamhetens resultat  818 550  634 902  

            

Finansiella intäkter   2 301   465   

Finansiella kostnader   5 -201 433   -195 627   

            

Resultat efter finansiella poster   619 418   439 740   

            

Årets resultat   619 417   439 739   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

   

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Maskiner och inventarier 6 172 240   221 334   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Aktier 7 2 200 000   2 200 000   

Andelar i pensionsstiftelsen 8 9 346 000   9 346 000   

Summa anläggningstillgångar   11 718 240   11 767 334   

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar   1 982 931   2 138 751   

Övriga fordringar   2 183 958   1 690 294   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 810 305   11 059 782   

Kassa och Bank 10 86 130 570   28 516 588   

Summa omsättningstillgångar   98 107 764   43 405 415   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   109 826 004   55 172 749   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 
  

 

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 7 030 724   6 590 985   

Årets resultat   619 417   439 739   

Summa eget kapital   7 650 141   7 030 724   

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 7 494 000   6 938 000   

            

Skulder           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   -51 922 634   -4 920 843   

Övriga kortfristiga skulder   -1 505 364   -877 633   

Skulder till olika projekt 13 -24 769 775   -33 390 606   

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -16 484 089   -2 014 942   

Summa kortfristiga skulder   -94 681 862   -41 204 024   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   109 826 004   55 172 749   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser         

          

Pensioner intjänade före 1998   7 508 000 7 794 000   

Löneskatt   1 821 441 1 890 824   

Redan betald löneskatt   -449 295 -584 181   

    8 880 146 9 100 643   
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Kassaflödesanalys Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31   

  
  

Den löpande verksamheten           

Årets resultat   619 417   439 739   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet           

Av- och nedskrivningar   49 095   42 542   

Gjorda avsättningar   556 000   868 000   
Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   605 095   910 542   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   2 885 704   -5 067 603   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   53 503 766   -3 744 745   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   57 613 982   -7 462 067   

            

Årets kassaflöde   57 613 982   -7 462 067   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   28 516 588   35 978 655   

Likvida medel vid årets slut   86 130 570   28 516 588   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas 

först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet 

driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går 

via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive 

verksamhet/projekt. Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon 

resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte 

någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt 

via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i 

balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-

12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild 

avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 

nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella 

anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 

prisbasbelopp. 

  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2020 2019   

        

Driftbidrag från staten 111 379 2 876 030   

Driftbidrag från kommuner och landsting 27 958 818 14 565 583   

EU-bidrag 13 586 753 1 703 557   

Kurser och konferenser 291 873 1 064 299   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 470 400 6 589 054   

Övriga intäkter -6 162 996 5 725 292   

Summa verksamhetens intäkter 36 256 227 32 523 815   
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  Not 3 Personalkostnader 

  2020 2019   

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -61 736 -61 966   

Anställda -17 710 968 -15 336 260   

Sociala avgifter -4 854 345 -4 678 149   

Pensionskostnader -2 339 315 -2 720 500   

Summa verksamhetens kostnader -24 966 364 -22 796 875   

        

  

 Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 

33% av anskaffningsvärdet. 

  

  2020 2019   

        

Avskrivning maskiner och inventarier -49 095 -42 542   

Summa avskrivningar -49 095 -42 542   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

  2020 2019   

        

Räntekostnader -10 433 -8 627   

Ränta på pensionskostnader -191 000 -187 000   

Summa finansiella kostnader -201 433 -195 627   

        

  

Not 6 Maskiner och inventarier 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 591 880   

Investeringar   164 759   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -535 304 -492 762   

Årets avskrivningar -49 095 -42 542   

Utgående ackumulerade avskrivningar -584 399 -535 304   

        

Utgående redovisat värde 172 240 221 335   
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

        

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 17% 1 700 000 1 700 000   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 

Skövde, 33% 500 000 500 000   

Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   

        

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 027 061 (19 380 491) 

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 198 116 (1 940 268) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000   

  9 346 000 9 346 000   

        

Marknadsvärde 23 164 639 (21 456 480) 

 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Antagningskansliet   82 311   

Periodiserade lev. fakturor enligt underlag 360 965 0   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 7 449 340 10 977 471   

Redovisat värde vid årets slut 7 810 305 11 059 782   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Förbundets likvida medel 61 360 795 4 609 006   

Tillväxtprogrammets likvida medel 24 769 775 23 907 581   

  86 130 570 28 516 587   

        

  

Not 11 Eget kapital 

  2020-12-31 2019-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 030 724 6 590 985   

Årets resultat 619 417 439 739   

Utgående eget kapital 7 650 141 7 030 724   
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Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2020-12-31 2019-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning 6 938 000 6 070 000   

Ränteuppräkning 72 000 65 000   

Basbeloppsuppräkning 119 000 133 000   

Nya utbetalningar -238 000 -154 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 603 000 1 256 000   

Övrigt   -432 000   

Summa pensioner 7 494 000 6 938 000   

        

        

        

Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatterverket med 2 267 340 2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner 1 818 044 1 683 000   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 449 296 584 340   

Löneskatt 4 534 680 4 534 680   

        

        

Not 13 Skulder till olika projekt 

  2020-12-31 2019-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt 15 790 823 25 457 702   

Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 3 763 582 3 271 861   

Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 5 215 369 4 661 043   

  24 769 774 33 390 606   

        

  

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Upplupna löner   -7 268   

Upplupna semesterlöner 1 458 184 1 150 284   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 754 251 646 290   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 14 271 654     

Övriga interimsskulder   135 282   

  16 484 089 1 924 588   
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Rapporter från verksamheten 

Övergripande 

Verksamheten under 2020 – viktiga händelser 

År 2020 har i hög grad präglats av Corona-pandemins utbrott och utveckling. Förbundet var snabbt 

ute med att ställa om fysiska möten och träffar i nätverk m m, till digitala möten. Medarbetare i 

förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, när det varit möjligt. Det politiska arbetet har också 

ställt om till digitala möten. Åtgärderna har syftat till att minska smittspridningen. Under pandemin 

har förbundets verksamhet anpassats till de nya förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit 

på regionens samlade möten om pandemiläget, och i de insatser som satts in för att mildra de 

ekonomiska konsekvenserna av pandemin för företag och andra samhällssektorer. Förbundet har även 

aktivt medverkat i fördelningen av säkerhetsutrustning till kommunerna, liksom i samordning av 

testning och vaccination, samt hållit avstämningar med kommuncheferna och direktionen för att 

samordna särskilda behov. Förbundet medverkade även i att bilda en företagsakut under pandemin, 

samt hålla dialog med flera branscher som t ex företag inom besöksnäringen. Skaraborgsdagen hölls 

den 30 januari 2020 i Vara konserthus, vilket var ett lyckat evenemang. Vidare har förbundet mycket 

aktivt medverkat i regionens arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) – VG2030, och 

under hösten lämnades ett remissyttrande till regionen. Strategin förväntas antas i februari 2021. 

Verksamheten under 2020  

Direktionen har under året haft åtta sammanträden och bland annat behandlat följande frågor:  

• Regional utvecklingsstrategi RUS VG 2030 

• Delregionala tillväxtmedelen 

• Nationell och regional plan 2022-2033/37 

• Västra stambanan 

• Interkommunal prislista, gymnasieutbildning Skaraborg  

• Fullföljdastudier och projektet en skola för all 

• Delregionala prioriteringar ur VGR kulturstrategi/plan 

• Framtidens vårdinformationsmiljö  

• Lägesrapporter kring pandemin 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

• Färdplan Nära Vård och revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet. 

• inriktningsdokument organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende 

• Genomförande av en digital Skaraborgsdag 2021  
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Organisationen  

På tjänstemannasidan medverkar förbundets medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor i medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i 

Västsverige, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt övriga myndigheter och samverkansorgan 

såväl regionalt som nationellt.  

Förbundets löpande arbete grundar sig på medverkan och engagemang från anställda och 

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i olika 

nätverk och arbetsgrupper som resultat uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet formas.  

Projektverksamheten  

Den nya projektenheten startade upp i september 2020, och har under hösten 2020 arbetat med att 

förbereda en bra överlämning av medarbetare och verksamhet till nya enhetschefen Lisa Gillström. 

Arbetet syftar till att skapa större tydlighet, transparens och professionalitet i förbundets 

projektverksamhet, och därmed bidra till större nyttoeffekt för medlemskommunerna. 

Kommunikation 

Ett kontinuerligt arbete pågår under hela året med uppdatering av information och publicering av 

nyhetsartiklar på förbundets webb. Under året har förbundet bytt intranät och en kommunikations-

strategi för förbundet har tagits fram. Nätverket för Skaraborgs Kommunikatörer har  

haft digitala möten vid tre tillfällen under året.  

Framtid 

Under hösten 2020 meddelade förbundsdirektör Jan Malmgren att han fått nytt uppdrag som VD för 

Stiftelsen Läckö Slott, och därmed avslutar sin anställning under februari 2021. I hans ställe går Eva 

Thelin, kommundirektör i Tidaholms kommun, in som tillförordnad. Efter en snabb och lyckad 

rekryteringsprocess har Kristofer Svensson, kommundirektör i Mariestads kommun, fått uppdraget 

som ny förbundsdirektör. Kristofer tillträder den 1 mars 2021. 

 

Regional utveckling 

 
Näringsliv 

Viktiga händelser under året 

Pandemin har kännetecknat 2020, vilket inte minst har påverkat Skaraborgs näringsliv på många 

olika sätt. Vissa branscher/företag är hårt drabbade av pandemins effekter och det uppstod snabbt ett 

behov av stöd/hjälp. En Företagsakut för Skaraborg startades upp i mars månad tillsammans 

Nyföretagarcentrum för att hjälpa företagen i den akuta kris/chock som näringslivet befann sig.  

Under året har ett stort arbete genomförts på att formulera ett remissvar till den nya regionala 

utvecklingsstrategin, VG2020. 
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Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg är en gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är att öka antalet 

etableringar och arbetstillfällen i Skaraborg. Under 2020 har man fått ställa om och anpassa sin 

verksamhet utifrån rådande pandemi. Innan pandemin slog till hann man medverka på mässorna Ny 

Lokal i Göteborg och Stockholm där man lanserade Skaraborgs möjligheter kring etablering på 

kommunernas industrimark. Man deltog även på Skaraborgsdagen där man berättade om det 

investering- och etableringsfrämjande arbete som nu bedrivs i Skaraborg.  

Från att ha haft planer på att under 2020 utöka det proaktiva försäljningsarbetet med fortsatt 

deltagande på internationella mässor och uppsökande leadgenerering på utvalda målmarknader, 

ställde man om till att fokusera på de befintliga utlandsägda bolagen som finns i Skaraborg. Ett utökat 

samarbete skapades med Business Sweden där man fick en kraftfull hävstång i att tillsammans kunna 

agera och stötta företagen för att minimera risker inför att det i rådande kris fattas eventuella negativa 

beslut kring omlokalisering utifrån de effekter som skapas av pandemin. Denna prioritering visade sig 

vara lyckosam och har lett fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats och gynnsamma 

investeringsbeslut har även fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion.  

En större insats gjordes i att fortsatt utveckla det investering- och etableringsfrämjande arbetet 

gentemot Skaraborgs kommuner med en utbildningsdag i Etableringsfrämjande arbete för Skaraborg, 

där ett drygt 80-tal representanter från samtliga kommuner och samverkande parter medverkade.  

Vidare har man utvecklat och stärkt olika kommunikationsinsatser i syfte att fortsätta marknadsföra 

Skaraborgs möjligheter gentemot omvärlden, vilket visade sig lyckosamt då Skaraborg under året har 

fått flera intressanta förfrågningar, varpå två blev klara under 2020 och därmed kan räknas in i 2020 

års resultat. Flera större etableringsprocesser både gällande nykund och expansionsinvesteringar är 

under bearbetning. 

Företagsklimat 

Skaraborgs Kommunalförbund driver projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Samtliga 

kommuner i Skaraborg arbetar långsiktigt med att förbättra företagsklimatet i Skaraborg, b.la genom 

att 250 offentligt anställda gått utbildningen ”Förenkla Skaraborg”. Under året har 5 kommuner 

anordnat lokala aktiviteter med stöd av projektet. Med anledning av Covid-19 pandemin, och att vissa 

aktiviteter skjutits på framtiden, har projektet förlängts.  

Gröna näringar 

Under 2020 har representanter för Skaraborgs kommunalförbund bidragit i ett arbete som syftar till 

att etablera en plattform för utveckling av hästnäringen i Västra Götaland. Rapport från det arbetet 

lämnas i början av 2021. Gröna Möten drivs vidare utan finansiering från Skaraborgs 

kommunalförbund. Verksamheten har expanderat till Boråsregionen, Fyrbodal och Halland. 

Projektet SmartAgri, som Skaraborgs Kommunalförbund medfinansierar, genomförs tillsammans med 

aktörerna Agroväst Livsmedel, Science Park Skövde och RISE. Projektet skall praktiskt informera, 

hjälpa och stödja företag att med digitalisering och ny teknik utveckla sina nuvarande och framtida 

produkter och tjänster i syfte att stärka konkurrenskraften i den pågående digitala revolutionen inom 
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agrara näringar och livsmedel. 47 företag har hittills fått stöd och erhållit externt stöd till ett värde av 

40 miljoner.  

Tillverkande industri, IDC och ASSAR 

Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa rätt förutsättningar för fordonsindustrin att förlägga 

produktion av framtida produkter för elektriska fordon till Skaraborg. Detta har lett till investeringar 

som befäster Skaraborg som en kunskapsnod och en plats för produktion av motorer och komponenter 

till framtidens fordon. 

Under året startade IDC ett arbete som syftar till att kartlägga förutsättningarna för trä-, möbel- och 

inredningsindustrin att som bransch strategiskt stärka sin förmåga avseende konkurrenskraft, 

hållbarhet och cirkularitet.  

Ett tydligare företagsfokus skapas genom att strategiskt arbeta för att omsätta tillverkande industrins 

behovsbild och potential i kombination med omvärldsinformation till en gemensam riktning och 

planering av konkreta insatsförslag. Detta kommer att ge bättre precision i bedömningar av bland 

annat framtida kompetensbehov samt prioritering av finansiering och projektinsatser. En viktig del i 

detta är att, genom aktiva insatser, underlätta snabbare överföring av ny teknik, nya metoder, nya 

arbetssätt och forskningsresultat som stärker industrins konkurrenskraft. 

Industriföretagen i regionen har under året, precis som alla andra branscher, varit påverkade av 

situationen med Covid-19. Vi ser att företagen har påverkats på olika sätt och i olika utsträckning – 

alltifrån en kraftigt ökad produktion till, det mer vanliga, ett något sämre år med relativt stor 

ordernedgång med permitteringar och varsel som följd. Många företag har under hösten 2020 tagit 

igen stora delar av den förlust och nedgång som snabbt skedde under senvåren.  

I Skaraborg finns det företag som föredömligt gjort väldigt snabba omställningar gällande produktion, 

personalplanering och sin marknad. I regionen finns exempel på företag som helt ställt om sin 

produktion för att stötta bland annat vården och samhället med skyddsutrustning och på så sätt hittat 

nya marknader att verka i. På IDC och ASSAR har sett både en minskad och ökad efterfrågan på deras 

stöd. Bland annat har projektet stöttat företagen i många av frågorna som beskrivs ovan såsom 

planering, produktionsekonomi, finansieringsstöd och omställningsarbete. Många av företagen 

ASSAR, och övriga projekt på IDC, arbetar med har under året fokuserat på nyutveckling av produkter, 

digitala utbildningar, investerat i sin produktion för en större automatiseringsgrad och effektivare 

flöden och sökt finansieringsstöd för utveckling och forskningssamarbeten.  

Totalt sett har ASSAR under 2020 arrangerat fler seminarier och workshops än tidigare år för både 

fler företag och fler individer än tidigare. De flesta eventen och nätverksträffarna har genomförts helt 

eller delvis digitalt. Företagsanalyser, digitaliseringsanalyser och möten med företag har även dessa 

genomförts digitalt i stor utsträckning vilket utvecklat både oss och företagen i digitala verktyg, 

möjligheter och framförallt den digitala mognaden.   

Kunskapsintensiva tjänsteföretag 

Science Park Skövde har i sin inkubator ett uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer globalt 
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och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt. Under 2020 har totalt 51 företag/179 individer varit 

inne i någon av inkubationsfaserna. Av dessa var 19 företag nya för året. 8 AB har gjort positiv exit från 

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt varit 24 MSEK. 

Besöksnäringsutveckling 

Utvärderingen av 2020 uppvisar en helt unik situation för såväl samhället som turismen, inkluderat 

besöksnäringen. Den näring som ofta har benämnts som ”världens snabbast växande” har världen över 

förlorat stora delar av sitt innehåll pga Covid-19. I Sverige kan vi ur ett besöksnäringsperspektiv notera 

stora utmaningar för storstadsregionerna och de områden som historiskt har lockat till sig ett stort 

antal utländska besökare. Men även på landsbygden krävs krafttag för att mobilisera och samla krafter 

för att möta ”den nya verkligheten” med hållbara förtecken.  

Hemestern indikerar att landsbygden på många sätt är en vinnare när sommaren 2020 summeras. 

Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av många, även en del ganska nymornade entusiaster, men 

ofta av människor som normalt lever ett rörligt liv och nu ser möjligheterna att upptäcka Sveriges 

natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. För att det ökande besöksantalet ute i 

naturen, av såväl tillresande som kommuninvånare, ställs nya krav på mottagarorganisationen; dvs på 

de offentliga organisationerna och på besöksnäringsaktörerna. 

Den preliminära gästnattsstatistiken från SCB för Västsverige gällande hotell, stugbyar och 

vandrarhem (HSV) för tiden januari – oktober 2020 visar en minskning av antalet gästnätter med 44,1 

% jämfört med samma period 2019. Skaraborg uppvisar en minskning under motsvarande tid på 30,8 

% för HSV och 21,1 % för camping. Skaraborg uppvisade därmed preliminärt 391 000 gästnätter på 

HSV för tiden januari - oktober, att jämföra med 565 000 gästnätter 2019. Gästnätterna för camping 

är mer preliminära och redovisas på helår första kvartalet 2021. 

Fokusområden för turistchefsnätverket under 2020 har varit besöksnäring i samhällsplanering, 

rollfördelning mellan det offentliga och besöksnäringsaktörerna samt att möta upp i det 

Skaraborgsövergripande projektet Visit Skaraborg som är en plattform för samverkan som drivs i 

projektform. Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med gemensamt bemötande, digital utveckling 

och produktutveckling inom framförallt naturturism. 

Skaraborg har under 2020 som område ingått i ett projekt ”Mot en hållbar styrning av svensk turism: 

samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn – TIPS”, 

vilket Göteborgs Universitet håller i.  

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan till Unesco om att bli en Geopark. UNESCO:s 

utvärdering 2020 flyttades fram pga pandemin. Geoparken har under året satt sin organisation och 

genomfört en rad lyckade insatser, bland annat nya skyltar som kommit upp, etableringen av 

konceptet GeoKids, geologiutställningar, och inte minst flertalet lyckade guidningar under 

sommarsäsongen. En permanent utställning har byggts upp på Vänermuseet med information om 

geoparken och platåbergslandskapet. 
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Framtid 

Inom Business Region Skaraborg fortsätter man fokusera på sin försäljningsprocess för att öka antalet 

etableringar och arbeta vidare med utlandsägda bolag i Skaraborg. Under året startar förhoppningsvis 

projektet inflyttarservice, som har till fokus att locka nyckelkompetens till Skaraborg. 

Den tillverkande industrin står inför ett antal utmaningar, men också stora möjligheter. Flera 

branscher är under omställning/transformation och nya behov uppstår som kräver 

anpassningsförmåga, innovationsförmåga, nya affärsmodeller och ett agilt arbetssätt. 

Projekt Stärkt Företagsklimat i Skaraborg avslutas under året och kommer sista halvåret att ha fokus 

på aktiviteter kring trygghet/säkerhet och lokala kommunala insatser.  

Inom besöksnäringen är hållbarhet viktigt och för att möta framtiden på ett hållbart sätt behöver de 

ingående destinationerna i Skaraborg med samarbetspartners tillsammans kvalitetssäkra 

destinationen innan marknadsföring och försäljning. Visit Skaraborg är en samverkansplattform som 

arbetar med att fortsätta marknadsföra Skaraborg på ett hållbart sätt tillsammans med näringen.  

Platåbergens Geopark kommer under 2021 att utvärderas av UNESCO. Fokus för Geoparken kommer 

under året bl a att vara inriktningen mot besöksnäringsföretag/naturturistföretag, där Geoparken 

kommer att jobba med att hjälpa företagen att se platåbergslandskapet som en resurs i sin 

marknadsföring/förpackning/guideverksamhet. 

Inom gröna näringar arbetar Agroväst/SmartAgri med klartecken från Vinnova, med att skicka in en 

ansökan till EU-kommissionen om att bli ”Europeisk digital innovationshubb” för svenskt lantbruk. 

Hubben ska underlätta införandet av digitala tjänster och teknik hos såväl lantbruksföretag, såsom 

företag som levererar produkter och tjänster till det svenska lantbruket.  

 

Kompetensförsörjning 

Viktiga händelser under året 

Kompetensforum Skaraborg fick under året ett gemensamt uppdrag genom kommunchefsgruppen, 

som därmed knyter arbetet närmare sig med en kontinuerlig dialog och uppföljning. Enligt uppdraget 

är forumets huvudsyfte att identifiera kompetensbehov och initiera samarbeten som bäst stödjer den 

långsiktiga planen för kompetensförsörjning i Skaraborg. Detta görs genom en årlig kompetensanalys. 

Under hösten genomfördes den första delen i kompetensanalysen genom en kartläggning av 

tillväxthämmande kompetensgap samt utmaningar för Skaraborgs kompetensförsörjning.  

Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg bidrog till ett breddat internt samarbete 

kring kompetensförsörjning genom en intern workshop-serie under hösten. Det ledde fram till ett 

förbättrat tvärsektoriellt arbete mellan utvecklingsområdena i förbundet, men även till två beviljade 

ansökningar till Europeiska socialfonden. 

Framtid 

Flera efterfrågade projekt startar upp inom kompetensförsörjning. ”Kompetensanalys med 
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normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning” utvecklar Kompetensforums 

arbetssätt och metoder, men höjer även kompetensen kring olika perspektiv för ett inkluderande 

arbetsliv. ”Framtidens kompetens” är en förstudie som i samarbete med kommunerna identifierar 

behoven av ett antal större projekt under kommande år. ”Fenixz” bidrar med kompetensinsatser för 

individer och företag inom Skaraborgs tillverkande industri. Kommunalförbundet samarbetar då med 

IDC som utför uppdraget genom befintlig struktur men vänder sig även till en bredare målgrupp. 

 

Kultur 

Viktiga händelser under året 

Fokusområde kultur har under 2020 fått ställa om sitt arbete, precis som många andra områden och 

nätverk. Kulturområdet har varit extra utsatt under pandemin med tanke på restriktioner och 

allmänna rekommendationer. Det har gjort att de månatliga nätverksträffarna för kultur- och 

fritidschefer har varit ovärderliga i form av att byta tankar, resonemang samt även förmedla 

insatspaket från regering och region. Dialogen mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbund 

och nätverken har stärkts i och med pandemin, eftersom vi har blivit tvungna till tätare 

kommunikation och samarbete.  

Under 2020 har Skaraborgs kultur- och fritidsnätverk samlat nämndspolitiker inom området för att ha 

dialog kring ungas förutsättningar, arenor och delaktighet samt även hur vi tillsammans med VGR och 

Förvaltningen för Kulturutveckling kan fortsätta en tätare samverkan.  

Året 2020 tog nätverket klivet från att enbart hantera kulturfrågor till att bli ett Kultur- och 

fritidsnätverk. Det innebar att nätverket utökades med tre personer som delar förvaltningsansvar med 

sin kommuns kulturchef. Kommuner som har delat chefskap är Skövde, Skara och Grästorp.  

Ungas förutsättningar, delaktighet och inkludering har under 2020 varit ett stort fokusområde både 

inom kultur och fritid. Under våren arbetade studenten Fanny Gustafsson med att kartlägga hur 

kulturavdelningarna i Skaraborg arbetar med att lyfta in ungas perspektiv. Det resulterade i en rapport 

och slutseminarium som både regionala med nationella myndigheter tog del av.  

Framtid 

Under 2021 kommer en kultur- och fritidsstrategi arbetas fram. Den kommer skapa en riktning och 

möjliggöra kraftsamling för att förstärka de styrkor som Skaraborgs Kommunalförbund har, samt anta 

de utmaningar och behov medlemskommunerna behöver stöd med.  

Den nya överenskommelsen med Västra Götalandsregionen Kulturnämnd innebär en förstärkning i 

möjligheten att växla upp den externa finansieringen av de kraftsamlingarna inom kultur och andra 

områden i Skaraborg. Under 2021 kommer kommunalförbundet skapa en plan för den nya 

implementeringen.  
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Hållbar samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Hållbar samhällsutveckling 

Skaraborgs kommuner har under 2020 antagit två likalydande plandokument baserade på 

Strukturbild Skaraborg. De rör infrastruktur för hållbara bränslen och turistslingor. Arbetet med att ta 

fram ett tredje dokument gällande lokalisering av större etableringar via Business Region Skaraborg 

pågår och kommer att avslutas under 2021. 

Infrastruktur och kollektivtrafik 

Under 2020 kom besked om att nya Infrastrukturplaner tas fram, både Nationell plan liksom Regional 

plan för 2022–2033/37. Under hösten har inriktningsplaneringen genomförts och kommunerna har 

gjorts delaktiga i inriktningen för Regional Plan. I övrigt har första inbetalningen av kommunernas 

medfinansiering av E20 gjorts och projektet fortgår. På järnvägssidan har Skaraborg samlats kring ett 

tydligare arbete för Västra stambanans utveckling genom Västra stambanegruppen. Vi har också 

genomfört ett stormöte kring Kinnekullebanan och Kinnekulletågets framtid. 

2020 har varit ett händelserikt år för kollektivtrafiken. I mars kom fler kollektivtrafikremisser, bland 

annat remissversionen av ett nytt Trafikförsörjningsprogam för åren 2021–2025. Det skedde samtidigt 

som Corona-pandemin startade, och därefter har stora förändringar skett med ett minskat resande. 

Den 4 november infördes 3-zoner i kollektivtrafiken, vilket gjorde att de tidigare kommunzonerna 

ersattes med tre större zoner. En förändring som troligen hade lett till ett ökat kollektivtrafikresande i 

Skaraborg – om inte pandemin pågått. Ett stort intäktsbortfall har gjort att det istället påbörjats 

diskussioner kring neddragningar i kollektivtrafikutbudet. Det är viktigt att förbereda för 

kollektivtrafikens roll efter pandemin, och att de nya pendlings- och resmönster som pandemin fört 

med sig tas i beaktande. 

Framtid 

Skaraborg följer en tydlig inriktning i att bättre koppla upp våra orter och kommuner med varandra 

och med vår omgivning. En bra infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter gör att vi framöver kan 

bli ett lokalt arbetsmarknadsområde, och ett attraktivt område för näringsliv och boende.  

Under 2021 kommer samhällsbyggnadskollegiet bland annat att fokusera på flyttmönster och 

stationssamhällen. 

 

Kunskapsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Ny modell för gemensam prislista för gymnasieutbildningarna 

Den gemensamma prislistan inom samverkansområdet Skaraborg reglerar den interkommunala 



32 

ersättningen som en del i samverkansavtalet för gymnasiet. Under ungefär ett år arbetade 

arbetsgruppen för att komma fram till en gemensam modell för prissättning kring gymnasiekostnader, 

och flera förslag presenterades för direktionen. Beslut i direktionen togs till sist i september 2020. I 

korthet innebär den nya modellen att riksprislistan från föregående år gäller som baspris och att ett 

fast index läggs på under tre år. Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och PKV från 

föregående 4 år (2017–2020). 

Politiska uppdrag – dimensionering och obehöriga elever 

Ett uppdrag från direktionen har getts till skolchefsgruppen som utsett en styrgrupp bestående av sex 

skolchefer och utbildningsstrategen på förbundet. Arbetsgruppen arbetar med att se över 

förutsättningarna för en större samverkan kring planering och dimensionering av gymnasieskolan i 

Skaraborg utifrån arbetsmarknadens behov. 

Ytterligare ett politiskt uppdrag är givet. Direktionen vill att skolcheferna redovisar handling framåt 

kring tilläggsuppdraget ”att arbeta för att stärka möjligheterna för obehöriga elever och arbeta för att 

öka genomströmningen på introduktionsprogrammen”. Styrgrupp är utsedd och består av fem 

skolchefer samt chef för antagningskansliet. 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på ett annorlunda år. I april skulle Möjligheternas värld, ett 

teknikevent för elever i årskurs åtta genomföras. Detta var första året av de tre år projektet fått nya 

tillväxtpengar för och planerna var stora. Pandemin och restriktioner kom emellan, men vi ställde inte 

in utan ställde om. Plan B var att genomföra ett mindre mobilt event, vilket genomfördes i en kommun 

innan hårdare restriktioner kom. Tack vare fantastisk personal på Balthazar skapades en plan C, en 

digital variant, och alla kommuner som var anmälda från början fick möjlighet att delta. När vi 

summerade 2020 hade nästan 900 elever deltagit. Nu finns det plan A, B och C inför 2021. 

Samarbetet med Högskolan i Skövde har under året fortsatt och ett årshjul har skapats. De lokala 

styrgrupperna i Lidköping och Mariestad har fått representation från Högskolan, Ingenjörsvetenskap.  

Återcertifieringen av Teknikcollege Skaraborg genomfördes i slutet av 2019 och i början av 2020 kom 

det positiva beskedet att vi fortsätter i ytterligare fem år.  

Vård och omsorgscollege 

Två arbetsgrupper inom VOC har startats, där den ena jobbar med att se över handledning inom VO, 

och den andra jobbar med att se över de nya kurserna när VO-programmet ändras från höstterminen 

2021. Vi vill få en gemensam syn i hela Skaraborg och även hjälpas åt att se över APL-målen och när 

APL-perioderna ska ligga under året. 

Balthazar och Skaraborgs sjukhus har inlett ett samarbete där eleverna i årskurs åtta i Skövde fick 

testa på olika vårdyrken och lyssna till hur det är att jobba i vården.  

Fullföljda studier och kompetensförsörjning 

Under 2020 gavs möjlighet att sprida goda resultat och ny kunskap från arbete med fullföljda studier i 
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Skaraborg. Detta resulterade i beviljad finansiering från RUN för att med start under hösten 2020 och 

ca ett år framåt bygga en plattform för att utveckla och driva arbetet framåt inom området. 

Pågående och avslutade projekt 

Fullföljda studier 2.0 (pågår, finansierat av RUN) 

Resultat från genomförda satsningar för att främja Fullföljda studier och motverka skolmisslyckanden 

(främst från projekten "En skola för alla" och "Trygghet och Studiero") ska samlas, analyseras och 

paketeras på ett ändamålsenligt sätt för att sedan kommuniceras i befintliga nätverk och 

samverkansarenor i Skaraborg och Västra Götaland. Projektet ska resultera i att Skaraborg är redo att 

ta nästa steg i arbetet med fullföljda studier och därmed få goda förutsättningar att arbeta enligt den 

föreslagna "Regionala utvecklingsplanen 2021–2030" samt bidra till att i samverkan med VGR och 

övriga kommunalförbund mobilisera för den regionala kraftsamlingen. 

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero (pågår, finansierat av VGR och 

kommunalförbundet) 

Projektets syfte är att bidra med kunskap som vilar på vetenskaplig grund för att skolor på ett 

främjande, förebyggande och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av 

trygghet och studiero. 

En skola för alla (avslutat mars 2020, finansierat av ESF) 

Projektets övergripande mål var att ”fler unga klarar sin utbildning, alternativt kommer i arbete och att 

färre hoppar av skolan”. 

IMprove (pågår, finansierat av ESF) 

Målgrupp för IMprove är sent anlända ungdomar, med uppehållstillstånd som följer något 

introduktionsprogram. Syftet är att skapa modeller och metoder för att öka genomströmningen och 

tillgängliggöra det svenska skolsystemet. 

Skaraborgsbyrån (avslutat dec 2020, finansierat av RUN) 

Projektet arbetade med att stärka samverkan kring yrkesutbildning och validering på 

vuxenutbildningarna i Skaraborg i syfte att öka individens möjligheter till en varaktig etablering på 

arbetsmarknaden. 

 

Framtid 

Skaraborgs arbete med fullföljda studier koncentreras ytterligare. Lärdomar och resultat kommer att 

inhämtas och spridas i flera sammanhang under våren.  

Styrgrupperna arbetar intensivt utifrån de politiska uppdragen kring dimensionering och obehöriga 

elever. 
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Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra grund för 

samordnade insatser. Förändringsledarskap är även fortsatt temat som genomsyrar de konferenser 

och dyl. som anordnas av skolcheferna.  

Lärarutbildningen som bedrivs av Högskolan i Borås med Campus på Högskolan i Skövde, fortsätter 

med intag varje januari. Samarbetet med Högskolan i Borås ökar i såväl etablerade som nya frågor. 

 

Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Inom välfärdsområdet har kommunernas verksamheter upplevt stora utmaningar på grund av den 

pågående pandemin. Personalresurserna har varit ansträngda och det har krävt ett stort 

samordningsansvar. Skaraborgs Kommunalförbund har bistått med samordning i den 

samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i, såsom omställning av arbetssätt, provtagning, 

vaccinering m m. Konsekvenser av detta har varit att ställa om inriktningen på en tjänst inom 

Välfärdsgruppen till att samordna i frågor mellan Skaraborgs 15 kommuner, Västra Götalands 49 

kommuner och Regionens hälso- och sjukvård.  

Vid Socialchefsgruppens planeringsdagar reviderades de fokusområden som ligger till grund för 

verksamhetens årsplan. Prioriterade samverkansområden för 2021–2023 är kunskapsstyrning, 

psykisk hälsa, vårdsamverkan, nära vård, e-hälsa och välfärdsteknik, personal- och 

kompetensförsörjning samt gemensamma avtal och gemensam drift.  Vidare fördes diskussioner om 

hur kommunerna avser hantera olika riktade statliga medel.   

Strax innan årsskiftet 2021 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gått ut med ett erbjudande 

inom området kunskapsstyrning. Erbjudandet till kommunerna handlar om att sluta ett sjuårigt avtal 

för Nationella Yrkesresor. Yrkesresorna är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 

syftar till att ge hög och likvärdig kvalitet med målet att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft 

och kompetens att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska 

utbildningsträffar som anordnas regionalt. Ställningstagande pågår och Skaraborgs kommuner har 

uttalat sig positiva till konceptet.  

Ny organisationsstruktur i samband med att ”Kraftsamling VGR 2018–2020” upphör. Beslut avseende 

”Digital verksamhetsutveckling” fattades under hösten kring att de medel som finansierat delregional 

satsning inom eHälsa nu styrs om för att fokusera på samtliga kommuner i Västra Götaland. I 

samband med detta gavs de delregionala resurserna möjlighet att genomgå en verksamhetsövergång 

till VästKom. Detta innebär att den delregionala resurs som benämnts “Utvecklingsledare eHälsa” 

upphörde vid årsskiftet för att istället ge rum för regionala Digitaliseringsstrateger. Utvecklingsledare 

eHälsa flyttas från delregional/ Skaraborgsnivå till regional nivå via VästKom, vilken även i 

fortsättningen kommer ha ansvar för den delregionala förankringen och dialogen i Skaraborg samt 

fokus på digitalisering inom vård och omsorg. 
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Länsgemensamt arbete 

En länsgemensam riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) har antagits och implementering 

pågår ute i kommunerna. Utbildningar har genomförts riktat till berörda chefer inom välfärdsområdet 

för såväl region som kommun.  

Handlingsplan Psykisk hälsa 2021–2022 har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun. Vidare har det under 2020 pågått flera utvecklingsarbeten, 

såväl på länsnivå som Skaraborgsnivå med koppling till handlingsplanen. Ett länsgemensamt 

inriktningsdokument, Organiserat Integrerat arbete, har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  

En regional handlingsplan för Suicidprevention har antagits för Västra Götaland och är ute för 

ställningstagande i respektive kommun.  Arbete med suicidprevention genomförs delregionalt där 

arbetet omfattar såväl kommunernas arbete med suicidprevention och suicidprevention i 

vårdsamverkan och innehåller bland annat en plan för att göra gemensamma händelseanalyser efter 

suicid. 

Under året har ett gemensamt arbete i länet påbörjats för att ta fram en målbild och färdplan för 

området hälsa, vård och omsorg som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss till en god och nära 

vård i Västra Götaland. Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner och Västra 

Götalandsregionen. Färdplanen ska innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av 

vården nära invånarna. I arbetet ingår även en översyn av lednings- och samverkansstrukturen på 

länsgemensam samt delregional vårdsamverkansnivå samt revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet 

samt underavtal och överenskommelser. En organisation har utformats och representanter från 

Skaraborg finns utsedda att delta. 

Under året har ett länsgemensamt arbete genomförts för en övergång till gemensamt IT-stöd för 

hantering av avvikelser i samverkan. Kommunerna i Skaraborg har efter årets slut helt övergått till IT-

stödet. 

På grund av den rådande pandemin har länsgemensamma grupper för samordning och för 

framtagande av gemensamma styrande dokument kring bland annat vårdhygien, smittspårning, 

provtagning, vård av patienter med covid-19 och rehabilitering efter covid-19, skett löpande under året 

och med snabb beslutshantering för att säkerställa vården av patienter och vårdarbetet för vård och 

omsorgspersonal. Under hösten har även arbete för att säkerställa vaccinationerna mot covid-19 

startat upp gemensamt i länet. 

Övriga länsövergripande händelser att belysa är: 

• Länsgemensamma riktlinjer och rutiner samt vägledning kopplat till Pandemin är framtagna i 

samverkan. 

• Deltagande i framtagande av länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning, VFU för 

Regionen, kommunerna och lärosätena i Västra Götaland.  
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• Överenskommelsen ”Samverkan för barns och ungas hälsa” har antagits för Västra Götaland och 

är nu ute för ställningstagande i Skaraborgs kommuner.   

• Länsgemensam ”Riktlinje för medföljande personal till sjukhus” har antagits under hösten. 

• Länsgemensam överenskommelse för omhändertagande av avlidna mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner är framtagen i samverkan och förbereds för att skickas 

ut på remiss. 

• Riktlinje ”Oro för väntat barn” har antagits i Västra Götaland och implementering pågår i 

Skaraborgs kommuner.  

Skaraborg 

Med utgångspunkt i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har vårdsamverkans 

styrgrupp i Skaraborg beslutat att särskilt fokus ska ligga på SIP, Barn/Unga, Samsjuklighet, 

Suicidprevention och Samverkanskompetens. Till detta hör att en studie nu är pågående för att se hur 

samverkan fungerar för personer med samtidig psykisk ohälsa och beroende. Medel används också för 

att kartlägga, föreslå och eventuellt starta upp integrerad/e verksamhet/er i Skaraborg. 

Vidare har olika rutiner tagits fram så som kostnadsfördelning vid placering utanför hemmet, rutin för 

arbete enligt Lagen om Omhändertagande av Missbrukare, LVM. 

Efter beslut i Socialchefsgruppen har projektet “Vårdens medarbetare” startat under året med fokus på 

att stödja kommunerna genom att bland annat samordna kommunernas behov av 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning särskilt riktat på legitimerad personal. 

Socialcheferna har även beslutat om en gemensam utbildning riktad till medarbetare inom 

Välfärdssektorn i Skaraborg avseende Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete (ISU). Planeras 

genomföras 2021. 

Målgrupp Barn och Unga 

• Fokusering på de processer som är kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och då särskilt på 

överenskommelsen “Samverkan för barns och ungas hälsa” för barn och unga 0–20 år. Den 

överenskommelsen ersätter tillsammans med ny SIP-riktlinje tidigare Västbus. 

Implementeringsarbetet fortsätter 2021. 

• Nytt avtal har tecknats med GR gällande Yrkesresan Barn och Unga som är ett koncept för 

kompetensutveckling för handläggare inom socialtjänsten.  

• Arbete har påbörjats för ökad samverkan mellan socialtjänst och skola på Skaraborgsnivå  

• Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs enheten – 

sektor social hållbarhet samt Kunskapsutveckling på Skaraborgs Kommunalförbund.  

• Tidiga samordnade insatser, samverkanskompetens samt föräldraskapsstöd. Vi har samverkat 

med Östra hälso- och sjukvårdsnämnden kring ett projekt vid namn SAMBU (SAMverkan för Barn 

och Unga) med fokus på att få till samverkan och tidiga samordnande insatser i varje geografisk 

kommun.  

• Lokal samverkan i respektive kommun - dessa grupper kallades tidigare lokal samverkansgrupp 

men har under året bytt namn till Partssamverkan. Vi genomförde under året en första konferens 
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riktad just till Partssamverkansgrupperna med en förhoppning om att det var starten på en ny 

tradition med årligt återkommande konferenser.   

Målgrupp Funktionsnedsättning 

• Arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån behovet av kompetent 

personal inom ett område som ställer särskilda krav på medarbetarna. Extra fokus på arbetet kan 

göras genom ett tjänsteköp på 20%.  

• Två kommuner (Skövde och Lidköping) har under året arbetat med ett digitalt stöd för 

systematiskt uppföljningsarbete. Kommunerna ser vinster för den enskilde och för personerna 

runt hen och planerar att fortsätta. Uppföljning planeras under 2021.  

• Samverkansdialog har inletts med psykosavdelningen, Skaraborgs Sjukhus (SkaS), i syfte att 

underlätta samverkan genom kunskap och att eventuellt hitta samverkanslösningar. 

• Juridisk handledning för LSS-handläggare har genomförts även 2020 och har fungerat väl även 

genom digitala möten. 14 kommuner deltar. Resultatet är ökad rättssäkerhet i 

myndighetsutövning och, enlig bedömning från deltagarna, ekonomisk besparing.   

Målgrupp Psykisk hälsa vuxna, missbruk/beroende 

• Metodstödjarnätverken har fortsatt sitt arbete och har identifierat utbildningsbehov och tagit fram 

planer för viss utbildning. Målet är att kunna erbjuda och kvalitetssäkert använda evidensbaserade 

metoder på ett anpassat sätt. 

• Metodstödjarnätverken har också identifierat behov av systematiskt uppföljningsarbete för att 

kunna följa upp det arbete man gör. En modell som nätverket valt att arbeta vidare med en modell 

är ASI-Ubåt som har stöd i Nationella Riktlinjer.  

• Nätverket har inlett en samverkansdialog med enhetschefer för den psykiatriska slutenvården 

vilket förväntas leda till ökad samverkanskompetens och kunskap hos båda parter till gagn för den 

enskilde. 

• Nätverkets representanter har deltagit i regionalt utvecklingsarbete (översyn av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, framtagande och implementering av Vård- och Insatsplaner, inventering av 

samsjuklighetsinsatser med mera) och i delregionalt utvecklingsarbete samsjuklighet, 

suicidprevention, SIP med mera).   

• En partsgemensam rutin för kostnadsfördelning vid planering utanför hemmet har tagits fram och 

tvister om kostnadsfördelning har omhändertagits. 

• Samverkansgruppens handlingsplan fokuserar på de arbeten som görs inom ramen för 

Handlingsplan Psykisk Hälsa. Utvecklingsledare vuxna är tillsammans med ett processtöd från 

primärvården ansvarig för samordning av aktiviteter kopplade till handlingsplanen och beslutade 

av vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp. Det har medfört planering och förankring av 

aktivitetsplaner, samt uppföljning och redovisning. Inom samverkansgruppen initierades i slutet 

av året en dialog för att identifiera och åtgärda samverkansproblem. Dialogen påbörjas tidigt 2021. 

• Under året har arbete gjorts för att informera och stödja de lokala samverkansgrupperna 

(Treparter). På grund av pandemin ställdes dock Trepartskonferens 2020 in. 

Målgrupp Äldre 
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• Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta planerat utvecklingsarbete åt sidan för att 

fokusera på pandemin.  

• Regelbundet under hela året har kommunerna tillsammans med både primärvård och sjukhus i 

Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta behovet av korttidsplatser och samverka kring 

patienter med covid-19. 

• Deltagit i framtagande av länsgemensamma dokument  

• Besöksförbud på särskilda boende 

• Bemötande av oro bland personal 

• Personalbemanning 

• Planering och genomförande av provtagning covid-19 på patienter/vårdtagare inom kommunal 

vård och omsorg 

• Smittspårning och begränsning av smittspridning 

• Organisering av egentest för medarbetare 

• Tillgång till skyddsmaterial med anledning av pågående pandemin 

• Äldrenätverket genom Skaraborgs Kommunalförbund har identifierat ett gemensamt behov av 

satsningar på handledning för biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen (SoL ) och planerar för 

gemensamt genomförande under 2021. 

• Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.  

• Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har påbörjats. Tid har lagts på samordning och 

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser 

under kortare period eller som enstaka insats. Sedan tidigare finns de palliativa teamen som utgår 

från sjukhuset och i samverkan med kommunerna säkerställer den palliativa vården i hemmet. 

• Kommunerna och primärvården arbetar tillsammans i mobila hemsjukvårdsläkarteam kring 

individer med kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med hemsjukvårdsläkarteam är att möta 

framförallt de mest sjuka äldre och multisjuka oavsett ålder i den nära vården. På så sätt kan 

behovet av oplanerade besök och inläggningar på sjukhus begränsas. Tillgången av läkare är 

varierande mellan kommunerna och har därför varit en återkommande prioriterad fråga som 

kommer att fortsätta att följas upp. 

• Under året har även en rutin kring direktinläggning på sjukhus prövats. Rutinen har tagits fram i 

samverkan och är främst för individer med kommunal hälso- och sjukvård. Arbetssättet har inte 

kunnat utvärderats som tänkt pga att pandemin påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt. 

• En genomlysning har genomförts av den medicinska vårdplan som är framtagen i samverkan i 

Skaraborg. Dokumentet innehåller en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning för rätt 

bedömning när en försämring i personens hälsotillstånd inträffar. En ny version är under 

framtagande.  

• Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta kommuner sedan tidigare men användningen är 

fortsatt låg trots information och utbildningsinsatser i slutet av föregående år. 

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis BViS som en prioriterad fråga med målet bättre 

följsamhet. 

Fokusområde E-hälsa 

• Med anledning av pandemin har inplanerat arbete gällande digitalt ledarskap samt 

nyttorealisering uteblivit då resurser har varit tvungna att omprioritera.  
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• Efter beslut om resursförflyttning avseende samordning av eHälsa och Digitalisering från 

Skaraborgs Kommunalförbund till Västra Götaland och VästKom har Socialchefsgruppen i 

Skaraborg beslutat omstrukturera eHälsonätverket i Skaraborg.  

• Den regionala digitaliseringsstrategen ska vid behov medverka i Socialchefsgruppens möten 

framledes och socialcheferna omhändertar de regionala och nationella initiativen inom 

eHälsoområdet för spridning till sina respektive kommuner.  

• En digital plattform för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning har upprättats och ägs i nuläget 

av e-hälsokontaktpersonerna på Skövde kommun. 

• Under året har fokus legat på följande större frågor/projekt: 

• Säker Digital Kommunikation (SDK, även kallad ”fax-dödaren”) 

• Kommunernas nytta med Inera 

• Kommunerna på 1177.se 

• Kommunala E-tjänster 

• Regionala öppna data plattform 

• Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) 

• Dialog med Göteborgs stad kring gemensam upphandling/upphandlingsunderlag för 

verksamhetssystem inom socialtjänsten 

• Dialog med SKR kring gemensam upphandling för verksamhetssystem inom kommunal vård och 

omsorg 

• Välfärdsteknik i samverkan - jämlik och god tillgång till välfärdsteknik för samtliga kommuner och 

regionen 

• Diskussionsunderlag kring interoperabilitet – Hur ser de 49 kommunerna på framtiden kring 

informationsdelning via platform/verksamhetssystem inom vård och omsorg? 

• Skapa förståelse för digitaliseringen inom vård och omsorg – Medverkan på SKR nätverk och 

delregionala verksamhetsnätverk 

• Vinnova ansökan rörande testbäddar tillsammans med Högskolan i Skövde 

Framtid 

Den demografiska utvecklingen har sedan många år nämnts som stora utmaningar inom 

Välfärdssektorn. Pågående pandemi med dess konsekvenser är idag svåra att överblicka men kommer 

påverka den framtida utvecklingen inom välfärdsområdet. Samverkan och samordning är viktiga 

hörnstenar för att klara kommande utmaningar. Detta gäller såväl nationella, regionala som lokala 

plattformar. 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss och förväntas träda i kraft 

i januari 2023. Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande 

planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla 

insatser utan föregående behovsprövning. Den nya lagen kommer innebära omställning av arbetssätt i 

kommunerna.  

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma 

ansträngningar behöver göras för att attrahera, utveckla och behålla personal inom fler områden för 
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såväl grundutbildad som personal med akademisk utbildning. För att klara utmaningarna måste en 

bred samverkan och prioritering ske av alla inblandade aktörer.  

Strukturerna för kunskapsstyrning är komplicerade och föränderliga. För att förstå komplexiteten 

behövs stöd, styrning och förfining av processer. Ett fortsatt arbete kommer ske med gemensamma 

utbildningar som bidrar till gemensam kunskap, och då även tillsammans med andra huvudmän som 

har i uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. I det fall Skaraborgs kommuner beslutar teckna avtal 

gällande nationella yrkesresor kommer en plan för genomförande på regional nivå behöva utformas.  

Utveckling av Nära Vård i samverkan syftar till att invånare ska få en god, nära och samordnad vård 

och omsorg där den enskilde har en stor delaktighet. Stort fokus kommer framledes ligga på 

samverkan med primärvård och specialistvård för att utveckla den nära vården. Till detta följer 

revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal samt översynen av gemensam lednings- och 

samverkansstruktur. 

Utifrån den nationella överenskommelsen för psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett långsiktigt 

arbete och ett gemensamt ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på ett samsjuklighet/ integrerat 

arbetssätt, suicidprevention, barn och ungas hälsa, Samordnad Individuell Plan (SIP), och 

samverkanskompetens.  

Ökad digitalisering i välfärdssektorn har stor potential att förbättra välfärden genom ökad kvalitet, 

tillgänglighet, effektivitet och bättre arbetsmiljö. Nationellt pågår satsningar för inom område eHälsa 

och digitalisering. För att bidra till ökad utvecklingstakt ska kommunalförbunden i Västra Götaland 

tillsammans med VästKom stödja kommunerna i arbetet med digitalisering med särskilt fokus på 

samverkan på regional och nationell nivå.  

Fokus ligger även på att inhämta erfarenheter från omvärlden för att få inspel på gemensamma 

driftsformer som bidrar till effektivisering. Till detta hör att löpande informera om aktiviteter som 

pågår inom Skaraborgs kommuner och därmed beakta möjlighet/behov att upprätta samverkan inom 

fler områden för gemensam drift, avtal med mera.  
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Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga (ej maj-september 2020 

    Peter Andreasson, Essunga (maj- september 2020) 

Adam Johansson, Falköping    Ingvor Bergman, Falköping  

Kent Larsson, Grästorp   Petter Johansson, Grästorp 

Carina Gullberg, Gullspång   Björn Thodenius, Gullspång 

Susanne Andersson, Götene    Åsa Karlsson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 

Johan Abrahamsson, Mariestad    Ida Ekeroth Clauson, Mariestad                                                                                                                                        

Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda                            Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fram till oktober 2020) Fredrik Nelander, Vara 

Lars Gezelius (från oktober 2020 och framåt) 

   

 

Adjungerade Direktionen, Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde  

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Petra Wirtberg, LRF 

 

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  

 

VästKom, ombud till stämman  

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie 

Fredrik Nordström, Skara, ersättare 
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Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie 

Fredrik Nelander, Vara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Gryning Vård AB, Styrelse 

Ylva Morén, Vara  

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie 

Rolf Eriksson, Tibro ersättare 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter 

Åsa Karlsson Götene, ordinarie 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 

Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie          

Adam Johansson, Falköping, ersättare 

 

Brottsförebyggande rådet 

Catrin Hulmarker, Hjo 

Johan Ask, Skövde 

Daniel Andersson, Essunga 

Karin Arvidsson, Töreboda 

 

Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  

 

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 

 

Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 

Björn Thodenius, Gullspång, ersättare 

 

Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv 

Susanne Andersson, Götene 

Runo Johansson, Tidaholm, ersätter  

 

Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  

Katarina Jonsson, Ordförande 

Jonas Sundström, vice Ordf. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda kommunen i 

DKR. 

Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka.
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Förbundsordning för  

Skaraborgs Kommunalförbund  

 

 

Antagen i Skaraborgs Förbundsfullmäktige 2019-05-24 

Ersätter tidigare förbundsordning, från 2017-09-26 

Fastställd av kommunfullmäktige i; 

Essunga kommun, 2019-04-08 

Falköpings kommun, 2019-04-29 

Grästorps kommun, 2019-04-29 

Gullspångs kommun, 2019-04-29 

Götene kommun, 2019-03-25 

Hjo kommun, 2019-03-21 

Karlsborgs kommun, 2019-03-25 

Lidköpings kommun, 2019-03-25 

Mariestads kommun, 2019-03-25 

Skara kommun, 2019-04-29 

Skövde kommun, 2010-03-25 

Tibro kommun, 2019-03-25 

Tidaholms kommun, 2019-03-25 

Töreboda kommun, 2019-03-25 

Vara kommun, 2019-03-25 
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Förbundsordning 

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser;  

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte 

i Skövde. 

Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen (Sjuhärads Kommunalförbund), 

Fyrbodals Kommunalförbund och Göteborgsregionen är medlemmar i Västsvenska 

Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).  

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 

Tidaholm, Töreboda och Vara.  

§ 3 Ändamål 

Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att 

främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten skall 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Syftet skall vara att 

stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och 

samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala 

självstyret.  

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor.  

• Verksamhetsstöd och intressebevakning.  

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.  

Förbundet skall precisera sin verksamhet i en verksamhetsplan för mandatperioden.  
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§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat tills vidare.  

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika 

förbundsstyrelse.  

Förbundsdirektion (Direktion)  

Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter 

skall vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara 

varje medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna 

representerar respektive kommun.  

Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari 

året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande 

mandatperiod äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som 

ledamoten/ersättaren representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).  

För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje mandatperiod 

därutöver besluta att adjungera ledamot i medlemskommunens kommunstyrelse, som 

företräder parti som inte är representerat i direktionen. En adjungerad företrädare har 

yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt.  

Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av 

beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och 

andra arbetsformer, och kan inrätta egna organ med representanter utsedda av 

medlemskommunerna.  

Direktionen skall inom sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de 

bolag som förbundet helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Presidium  

Direktionens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande utgör presidiet som leder direktionens arbete och representerar förbundet 

utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.  
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§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

Förbundet kan ha intressen i bolag och organisationer i form av ägande, stiftare, 

medlemskap och andra former av samverkan med organ och aktörer.  

Direktionen skall få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom intressebolags verksamhet.  

Direktionen utser representanter till de bolag som förbundet helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i.  

§ 7 Revision 

Förbundet revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för 

medlemskommunerna. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna 

och ersättarna i förbundsfullmäktige. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt 

upphör under mandatperioden förrättas fyllnadsval så snart som möjligt. 

Revisionsberättelse och delårsrapport  

Revisorerna ska senast före mars månads utgång avge revisionsberättelse över 

verkställd granskning till var och en av medlemskommunerna. Revisorernas berättelse 

ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. 

Kritik får upptas även till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.  

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till Direktionen efter utförd 

granskning.  

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av;  

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsstyrelsen, 

• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, 

samt, 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.  

§ 9 Närvaro och yttranderätt 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

Ordförande utser dock föredragande på möten.  
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§ 10 Förbundskansli 

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under direktionen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

Förbundsdirektören ska årligen besöka medlemskommunerna för att delta under 

kommunstyrelsens sammanträde, i syfte att ha dialog om förbundets verksamhet. 

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets elektroniska anslagstavla på webbplatsen 

www.skaraborg.se.  

§ 12 Finansiering av verksamheten 

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas 

mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive 

medlemskommun. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året före 

verksamhetsåret.  

§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till 

invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. 

Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet 

skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av 

förbundets samlade tillgångar vid likvidation.  

§ 14 Budget 

Direktionen skall årligen fastställa en budget för förbundet, efter att ha analyserat 

erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser för avgiftsnivån. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret, samt 

förslag till förbundsavgift, och även ge en utblick mot den kommande treårsperioden. 

Direktionens beslut om budget skall delges medlemskommunerna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  
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§ 15 Årsredovisning och budgetuppföljning 

Direktionen skall senast den sista februari ha upprättat förslag till årsredovisning för 

det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive 

medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  

Direktionen skall fastställa en arbetsordning som reglerar rapportering till 

medlemskommunerna, löpande uppföljning av verksamhet, projekt och genomförande 

av internkontroll.  

§ 16 Lån, borgen mm 

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 

medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.  

§ 17 Kommunernas rätt att ta ställning  

Medlemskommunerna ska beredas tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.  

§ 18 Ersättning för förtroendeuppdrag 

Varje medlemskommun står för sina kostnader avseende arvoden och andra 

ersättningar för uppdrag i kommunalförbundet. Dock skall förbundet svara för 

ersättningar till ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och tredje vice 

ordförande i direktionen, samt till revisorerna. Direktionen beslutar om ersättning till 

förtroendevalda på förslag av valberedningen.  

§ 19 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen 

som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för 

beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan 

genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av 

medlemskommunerna.  

§ 20 Utträde ur förbundet 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli och 

uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Vid 

utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den 

utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar 

och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Vid 
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utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 

upplösas. När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för 

förbundets skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande 

medlemmen och de kvarvarande medlemmarna.  

§ 21 Likvidation av förbundet 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen 

inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 20 § första stycket är till ända, så skall förbundet 

omedelbart träda i likvidation. Förbundet skall också träda i likvidation om mer än 

hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige 

fattat beslut härom.  

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelningsgrunden 

gälla.  

När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutlig 

förvaltningsredovisning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör 

likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt 

eventuell fördelning av skulder. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för 

hela likvidationen.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

medlemskommuner är förbundet upplöst.  

En medlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna inom ett år från det 

slutredovisningen delgavs medlemmen.  

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan 

väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidationsåtgärder, skall likvidationen återupptas.  
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När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av 

medlemmarna som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.  

§ 22 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna 

inte kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.  

§ 23 Ändringar av förbundsordningen 

Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av fullmäktige i varje 

medlemskommun.  



 

 

Instruktion för förbundsdirektören i 
Skaraborgs Kommunalförbund  

 

§ 1. Förbundsdirektören utses av direktionen och har det övergripande ansvaret för ledning av 

förbundets verksamhet och dess löpande förvaltning, samt har den ledande ställningen bland de 

anställda.  

§ 2. I förbundsdirektörens övergripande uppdrag ingår att;  

• klargöra principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll samt 

hantera och samordna förbundets strategiska frågor 

• fastställa en ledningsorganisation och verka för att tydliggöra och upprätthålla roll- och 

ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner 

• leda, samordna och utveckla förbundets verksamheter så att de bedrivs effektivt och i 

enlighet med politiskt uppsatta mål och politiska beslut, samt att ta egna initiativ för att 

uppnå dessa mål och beslut 

• bygga upp och stärka de relationer som har betydelse för Skaraborgs utveckling 

 § 3. Förbundsdirektören tillser att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunallagen, 

förbundsordningen, verksamhetsinriktning och budget, riktlinjer och anvisningar som 

direktionen meddelar, samt i övrigt enligt för förbundets verksamhet gällande bestämmelser.  

§ 4. Förbundsdirektören ska sörja för att förbundets bokföring fullgörs i enlighet med lag och att 

medelsförvaltningen sköts på ̊ ett betryggande sätt.  

§ 5. Förbundsdirektören ska hålla direktionen fortlöpande informerad om verksamheten, dess 

utveckling och resultat, samt om händelser av väsentlig betydelse för förbundet. 

Förbundsdirektören ska arbeta fram förslag till direktionen på verksamhetsinriktning och 

budget, delårs- och årsbokslut samt förslag till beslut i de övriga frågor som ankommer på ̊ 

direktionen.  

§ 6. Förbundsdirektören ska ha de befogenheter som följer av delegationsordning fastställd av 

direktionen, om sådan finns. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens 

ordförande. 

§ 7. Förbundsdirektörens reseräkningar, utlägg och representation attesteras av ordföranden 

eller av en av vice ordförandena.  

Instruktionen gäller från 2020-05-08 



 

Revisionsrapport 

Granskning av  

årsredovisning 2020 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Fredrik Carlsson 

Stefana Vasic 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 

kommunalförbundets årsredovisning 2020. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 

revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin 

skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 

beslutat.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 

bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om 

verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2020.  

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
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Inledning 
Bakgrund 

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om 

räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas 

bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av 

revisionsberättelsen.  

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Fullmäktiges (som ersatts med direktion under året) beslut avseende god ekonomisk 

hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 

förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. Vi har inte erhållit skriftlig uttalande från ledningen 

(ISA 540) för år 2020 varvid revisionen begränsas med hänvisning till detta. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundsdirektör. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelse anges att förvaltningsberättelsen 

ska innehålla följande huvudrubriker:  

• Översikt av verksamhetens utveckling  

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

• Händelser av väsentlig betydelse 

• Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet 

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

• Balanskravsresultat 

• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntade utveckling 

Förvaltningsberättelsen innehåller alla av ovanstående uppgifter. Struktur och 

jämförbarhet är utgångspunkter i den nya lagstiftningen i syfte att underlätta för en 

extern bedömare att få en rättvisande bild över verksamhet och ekonomiskt resultat och 

ställning. 

I förvaltningsberättelsen anges att balanskrav uppnås. Det finns inget tidigare 

underskott att täcka. 

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning och uppfyller kraven. 

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett 

några investeringar 2020. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

God ekonomisk hushållning 

Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i 

förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk 

hushållning. Uppföljning av genomförd verksamhet sker. Formellt sett är detta dock inte 

målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning vilka saknas. Förbundets syfte är 

att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.  
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Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 

tillräcklig styrning och uppföljning. 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. 

Skatteskuld avseende pensionsskulder redovisas netto, dvs som differensen mellan 

inbetald skatt för premier till pensionsstiftelsen och beräknad skatteskuld avseende 

avsättning och ansvarsförbindelse. Pensionsåtaganden avseende förtroendevalda är 

inte medräknade i avsättningarna. 

Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i årsredovisningen.  

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3 mnkr. 

Marknadsvärdet per balansdagen uppgår till ca 23,1 mnkr. Andelen i stiftelsen är 

bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Avsättningen för pensioner uppgår till ca 

7 mnkr. Utöver detta finns även en ansvarsförbindelse om ca 9 mnkr.  

Förbundet bör klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel 

ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning pågår vilket kan 

komma att påverka förbundets ekonomiska ställning väsentligt. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är årsredovisningens 
resultat förenligt med 
de mål fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
 

Uppfyllt 

 

 

 

 
 

 
 

Är räkenskaperna i 
allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 
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2021-03-29 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 Mattias Bygghammar 
Auktoriserad revisor 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  
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Deltagare

 ÖHRLINGSPRICEWATERHOUSECOOPERS AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Fredrik Carlsson

fredrik.carlsson@pwc.com

2021-03-29 13:29:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Mattias Bygghammar

mattias.bygghammar@pwc.com

2021-03-29 13:42:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 

 

 

   

 

2021-03-17 

 

      

  Till 

  Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 

  (org nr. 222000-2188) 

   

  Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg 

under år 2020. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 

också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 

återredovisning till medlemskommunerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar 

och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 

som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 

i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 

 

 

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 

ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2020 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2020. 

 

Skövde den 17 mars 2021 

 

Valda revisorer  

 

 

______________ ______________ __________________ 

Elof Jonsson   Pelle Ekholm  Ewa Reinhold 

 

Bilaga: 

Till revisionsberättelsen hör bilaga; 

PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2020 Skaraborgs kommunalförbund” 

 

Kopia till respektive fullmäktige i: 

Essunga kommun 

Falköpings kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Götene kommun 

Hjo kommun 

Karlsborgs kommun 

Lidköpings kommun 

Mariestads kommun 

Skara kommun 

Skövde kommun 

Tibro kommun 

Tidaholms kommun  

Töreboda kommun 

Vara kommun 
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Deltagare

 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ELOF JONSSON

Elof Johnsson

elof.jonsson@vara.se

2021-03-18 12:47:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA REINHOLD

Eva Reinhold

eva.reinhold@lidkoping.se

2021-03-17 17:53:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF EKHOLM

Pelle Ekholm

pelle.ekholm@outlook.com

2021-03-17 17:43:56 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/152 

§ 110 Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr. 
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror 
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att 
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i 
omfattning på grund av pandemin. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta:  

 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 44/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020”, 2021-04-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Samordningsförbundet 

Östra Skaraborg 2020”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-08. 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020. 
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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 
2021-04-08 
 
Ärendenummer 
2021/152 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 
 
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 332 072 kr (-100 092 år 2019) kr. 
Resultatet skiljer sig med 876 072 kr jämfört med budget. Avvikelserna beror 
främst på att personalkostnaderna för förbundschef har varit lägre samt att 
kompetensutvecklings- och andra samverkansinsatser som har minskat i 
omfattning på grund av pandemin. 
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår det att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 
 Revisionsrapport Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020 

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

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  
 att godkänna årsredovisning för år 2020 för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 
 att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. 
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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

Sändlista 
Samordningsförbundet
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Individinriktade insatser 

Aurum Locus 
	
Projektets	namn	
Aurum	Locus	
	
Projektägare	
Karlsborgs	kommun	
	
Projektperiod	
2020-05-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Karlsborg	är	en	fantastisk	plats	med	enorma	kultur-	och	naturtillgångar	men	samtidigt,	likt	
många	mindre	orter,	ett	samhälle	med	stora	utmaningar.	Arbetsmarknaden	är	starkt	präglad	
av	försvarets	närvaro	och	det	geografiska	läget,	i	kombination	med	arbetsförmedlingens	
metamorfos,	gör	det	praktiskt	utmanande	att	bygga	insatser	som	kan	möta	arbetsmarknadens	
krav.	Kostnader	för	försörjningsstöd	ökar	och	de	människor	som	av	olika	anledningar	
befinner	sig	långt	ner	på	samhällsstegen	behöver	ihållande	och	samordnade	insatser	för	sin	
förflyttning.	
	
Syfte	
Projektet	vill	öka	deltagarnas	motivation,	hälsa,	mobilitet,	kontaktnät	och	
kommunikationsförmåga.	
	
Mål	
Projektet	vill	lyfta	fram	och	marknadsföra	människor	och	deras	idéer.	Skapa	nya	sätt	att	få	
individens	behov	och	företagens	krav	att	mötas.		
	
Metod	
Med	utgångspunkt	i	lösningsfokus	vill	projektet	hitta	individens	drivkraft	och	inspiration,	och	
genom	en	form	av	entreprenöriell	rehabilitering	som	bygger	på	individens	idéer	och	
kreativitet	ska	individen	göra	stegförflyttningar	mot	egen	försörjning.	
	
Resultat	
Vi	har	haft	4	formellt	inskrivna	men	projektet	har	på	många	sätt	omfattat	merparten	av	
människorna	i	vår	verksamhet.	Trots	att	vi	kom	igång	sent	och	att	situationen	med	covid-19	
har	haft	stor	påverkan	på	genomförandet	har	en	av	de	formellt	inskrivna	har	en	fått	en	
anställning,	en	kommer	att	starta	en	anställning	1	februari,	en	har	börjat	studera	och	en	har	
haft	en	planering	mot	att	start	ett	eget	företag.		
	
Förutom	ovanstående	har	projektet:	

• Utvecklat	deltagares	och	anställdas	kreativitet.	
• Utvecklat	olika	sätt	att	arbeta	digitalt.	
• Gett	en	fördjupad	förståelse	för	deltagarnas	upplevelse,	förutsättningar	och	perspektiv.	

	
Analys	
Styrkor:	

• Vi	kan	vara	flexibla	och	har	möjligheter	att	testa	–	det	mesta	
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• Det	utvecklar	inte	bara	deltagare	utan	även	personal	och	verksamhet	
• Integrerat	i	verksamhet	och	tänket	kring	nycklarna	

	
Svagheter:	

• Än	så	länge	få	deltagare	
• Otydligt	
• Påverkan	av	restriktionerna	kring	covid-19	

	
Svårare	än	förväntat:	

• Anpassa	projektets	genomförande	till	covid-19	
• Språkbarriärer	
• Förändra	invanda	tankemönster	

	
Bättre	än	förväntat:	

• Öppnat	ögonen	för	nya	digitala	möjligheter	
• Genomförda	aktiviteter	
• Användande	av	tolk	

	

Hälsoskolor, Falköping och Tidaholm 
	
Projektets	namn	
Hälsoskolor,	Falköping	och	Tidaholm	
	
Projektägare	
Bräcke	Diakoni	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Det	finns	en	utbredd	ohälsa	bland	nyanlända	och	asylsökande.	Kartläggning	av	nyanländas	
hälsa	visar	att	18	%	inskrivna	på	arbetsförmedlingens	etableringsenhet	hade	hälsoproblem	
som	gjorde	att	de	inte	kunde	söka	arbete.	47	%	upplevde	i	samma	studie	psykisk	ohälsa.	Det	
vi	ser	är	att	på	grund	av	denna	ohälsa	ställs	nyanlända	utanför	arbetsmarknad	och	
sysselsättning.	Risk	finns	för	stora	ohälsotal	i	framtiden	och	det	kommer	att	krävas	aktiva	
insatser	från	samhället	för	att	förhindra	en	ogynnsam	utveckling.	Därför	ansökte	och	skapade	
Bräcke	Diakoni	en	åtta	veckor	lång	Hälsoskola	som	riktade	sig	till	nyanlända	under	deras	
etableringsperiod.	Hälsoskolorna	kom	att	bli	ett	komplement	och	fördjupning	till	redan	
befintlig	samhällsorientering	för	nyanlända	under	etablering.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	förbättra	hälsan,	höja	den	fysiska	förmågan	och	visa	vägar	att	behålla	god	hälsa.	
	
Mål	
Målet	är	en	bättre	kunskap	hos	utomeuropeiskt	födda	om	olika	hälso-	och	sjukdomstillstånd	
och	förhoppningsvis	minskat	vårdbehovet	hos	denna	grupp	vilket	på	sikt	kommer	att	påverka	
både	patient	och	vårdgivare	positivt.	
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Metod	
Hälsoskolan	består	av	åtta	tillfällen	och	leds	av	en	gruppledare	men	olika	professioner	tas	in	
för	olika	tema.	Varje	kurstillfälle	har	sitt	eget	tema.	Teori	blandas	med	praktiska	inslag	och	
diskussioner.	Kursen	ges	på	svenska	men	tolkas	till	deltagarnas	modersmål.	
	
Resultat	
Fem	hälsoskolor	där	alla	åtta	tematräffar	varit	fysiska	på	plats,	2	Falköping,	2	Hjo,	1	Tidaholm.	
Vi	startade	ytterligare	en	hälsoskola	i	Tidaholm	v	44	men	p.g.a.	pandemin	är	denna	inställd.	Vi	
avser	att	fortsätta	den	inställda	hälsoskolan	i	Tidaholm	2021.	
	
Hälsoskolorna	har	genomförts	enligt	hälsoskolans	manual.	Deltagarna	har	erhållit	kunskap	
om	egenvård,	hur	man	behåller	en	god	hälsa	och	vanliga	livsstilssjukdomar.	Detta	medför	att	
det	finns	avsevärt	bättre	förutsättningar	för	att	bibehålla	en	god	hälsa,	därmed	ge	bättre	
förutsättningar	för	arbete	men	även	medför	en	minskad	vårdkonsumtion	som	ofta	är	högre	
hos	denna	grupp.	Hälsoskolan	avslutas	med	fysisk	aktivitet	vid	sju	tillfällen	som	bidrar	till	en	
bättre	hälsa	och	utvärdering	har	visat	att	man	ofta	fortsätter	med	fysisk	aktivitet	efter	
avslutad	hälsoskola.	Deltagarna	i	hälsoskolan	har	varit	blandade	grupper,	män	och	kvinnor	i	
samma	grupp.	
	
Analys	
Utvärdering	av	deltagarna	i	Hälsoskolan	har	visat	mycket	positiva	resultat.	Flertalet	uppger	
att	de	fått	mycket	bra	information	om	olika	hälsotillstånd,	vägar	till	att	behålla	en	god	hälsa	
och	det	egna	ansvaret	för	sin	hälsa.	Ansvariga	för	AME	Tidaholm,	Falköping	och	Hjo	har	också	
varit	mycket	positiva	till	Hälsoskolan	och	de	kunskaper	som	deltagarna	erhållit	efter	
genomförd	utbildning.	
	
Utbildningsnivån	hos	gruppen	har	delvis	påverkat	förmågan	att	ta	till	sig	information.	
	
Coronapandemin	har	naturligtvis	påverkat	både	deltagare	och	Bräcke	Diakoni	då	Hälsoskolan	
ställts	in	eller	genomförts	digitalt.	Vi	upplever	att	det	är	en	fördel	att	vara	fysiskt	på	plats.	
	

Hantverksstegen 
	
Projektets	namn	
Hantverksstegen	
	
Projektägare	
Karlsborgs	kommun	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Vid	en	längre	sjukskrivning	eller	frånvaro	från	arbetslivet	visade	det	sig	att	steget	till	att	delta	
i	en	arbetslivsinriktad	remittering	var	stort	och	ofta	blev	alltför	påfrestande.	
Idén	med	att	erbjuda	en	form	av	återhämtning	eller	lugnare	start	mot	en	arbetslivsinriktad	
rehabilitering	föddes,	och	när	Folkuniverisitet	visades	kunna	agera	aktör	startade	en	
prerehabilitering	med	inriktning	på	möbel	och	textilhantverk.	Idag	remitterar	
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omkringliggande	kommuner	till	en	20	veckors	prerehabilitering	men	namn	Hantverkstegen	
där	man	har	möjlighet	att	ta	emot	sju	deltagare	i	en	form	av	kontinuerligt	intag.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	stötta	deltagarna	att	komma	närmare	ett	eget	arbete	eller	studier.		
	
Mål	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.		

	
Metod	
Hantverksstegen	erbjuder	olika	hantverksaktiviteter	på	Tibro	Hantverksakademi.	Kursen	
erbjuder	motiverande	och	inspirerande	aktiviteter	i	en	kreativ	miljö	utifrån	deltagarens	
intresse,	möjligheter	och	hinder.	Att	få	vara	del	i	ett	sammanhang	och	utvecklas	som	
människa.	
	
Resultat	
Karlsborgs	kommun	har	inte	varit	direkt	involverad	i	Hantverksstegens	verksamhet	utan	
skött	SUS-rapportering	och	suttit	i	styrgruppen.	Det	vi	fångar	upp	från	vårt	perspektiv	är	att	
insatsen	är	väldigt	uppskattad	av	både	deltagare	och	anvisande	handläggare.	Tibro	
hantverkscentrum,	där	hantverksstegen	finns	insprängt,	finns	en	miljö	och	socialt	
sammanhang	som	finns	på	få	andra	platser.	Att	få	pröva	på	olika	hantverkstekniker	i	sitt	eget	
tempo	och	utifrån	sina	förutsättningar	och	få	göra	det	tillsammans	och	i	relation	med	både	
lärare	och	elever	vid	de	olika	utbildningarna	i	huset	skapar	nästan	något	få	andra	
sammanhang	kan	göra.	Många	av	deltagarna	är	sköra	och	är	tilltufsade	av	livets	utmaningar.	
Här	får	de	en	bra	början.	En	möjlighet	att	jobba	med	sina	händer,	hitta	något	dom	är	bra	på	
eller	inte	trodde	dom	skulle	klara	av	och	sedan	använda	den	erfarenheten	för	att	hitta	nästa	
steg.	Under	2020	har	12	personer	deltagit	i	projektet.	
	
Analys	
Som	nämndes	ovan	så	är	det	ett	väldigt	speciellt	sammanhang	med	elever	i	alla	åldrar,	från	
världen	alla	hörn	och	med	massor	av	historier	och	drivkrafter.	Lägg	därtill	att	de	jobbar	med	
en	hel	palett	av	traditionella	hantverk.	En	nackdel	för	vissa	är	ju	begränsningen	i	tid,	d.v.s.	hur	
länge	man	kan	var	i	projektet.	Något	som	lyfts	flera	gånger	är	att	det	är	inte	bara	den	
yrkesmässiga	handledningen	och	stödet	som	behövs	utan	deltagarna	har	inte	sällan	
utmaningar	som	dom	brottas	med	i	relation	till	hälsa,	myndigheter,	vårdkontakter	och	livet	i	
övrigt.	Skolan	har	under	året	fått	en	ny	rektor	och	projektet	en	ny	handledare.	Från	årsskiftet	
så	tar	Tibro	över	Karlsborgs	roll	som	projektägare.	Det	finns	många	framgångssagor	där	
elever	har	överraskat	inte	bara	sig	själva	utan	även	handläggare	och	handledare.	De	tar	sig	
inte	hela	vägen	till	målet	på	den	korta	tid	de	gör	i	projektet	men	det	stärker	dom,	i	princip	
alltid,	på	något	sätt.	
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Promise Hjo 
	
Projektets	namn	
Promise	Hjo	
	
Projektägare	
Hjo	kommun	
	
Projektperiod	
2018-12-31–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Det	finns	en	målgrupp	som	står	så	långt	ifrån	arbetsmarknaden	att	de	inte	klarar	av	de	krav	
som	ställs	på	deltagarna	inom	befintlig	Arbetsmarknadsenhet.	Individerna	behöver	ett	mer	
individuellt	anpassat	stöd	med	kravställande	i	förhållande	till	förmåga.	De	har	en	komplex	
livsproblematik.	
	
Syfte	
Promise	Hjo	är	ett	prerehabiliteringsprojekt	och	utgör	första	steget	på	vägen	till	
självförsörjning	genom	arbete	på	den	reguljära	arbetsmarknaden	eller	studier.	Idag	finns	
ingen	verksamhet	i	Hjo	som	kan	erbjudas	målgruppen	vilket	innebär	att	individerna	
passiviseras	och	kvarhålls	i	ett	bidragsberoende.	
	
Mål	
Målen	med	projektet	är	att	stärka	individen	att	uppnå	en	bättre	psykisk	och	fysisk	hälsa,	att	
stärka	möjligheterna	till	en	varaktig	försörjning	samt	att	erbjuda	en	meningsfull	
sysselsättning	i	ett	socialt	sammanhang	för	att	på	så	sätt	komma	närmare	arbetsmarknaden.	
	
Metod	
Aktiviteter	i	projektet:	

• Individuella	planer	för	samtliga	deltagare		
• Coachande	samtal	individuellt	och	i	grupp	
• Skapande	verkstad	utifrån	intresseområden	
• Olika	aktiviteter	kring	hälsa	och	friskvård	

	
De	arbetsmetoder	som	används	är:	MI,	lågaffektivt	bemötande	och	7TJUGO-metoden.	Löpande	
intag	till	verksamheten	kommer	att	tillämpas.	
	
Resultat	
Under	detta	år	har	vi	haft	sex	personer	som	avslutat	sin	placering	på	Promise	Hjo	varav	två	
har	gått	direkt	till	studier,	tre	har	uppnått	tio	timmars	aktivitet	och	har	gått	vidare	till	annan	
aktör	samt	en	person	har	gått	åter	till	remittent.	Under	det	sista	kvartalet	har	medeltalet	på	
antalet	deltagare	per	vecka	varit	15.		
	
Trots	rådande	pandemi	har	närvaron	för	flertalet	varit	god,	det	har	märkts	att	verksamheten	
varit	viktig	för	många.	För	vissa	som	har	avslutats	har	processen	varit	smärtsam	då	de	funnit	
en	trygghet	och	samhörighet	som	har	varit	svår	att	bryta.			
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Analys	
En	styrka	har	varit	att	vi	kan	erbjuda	olika	aktiviteter	och	att	deltagarna	kan	välja	lämplig	
aktivitet.	En	fördel	har	varit	att	dessa	aktiviteter	har	varit	schemalagda	så	att	deltagarna	kan	
planera	sin	vecka	och	att	det	har	varit	tydligt	för	både	deltagare	och	personal	vad	veckan	ska	
handla	om.	
	
En	annan	styrka	är	att	verksamheten	har	en	bredd	på	aktiviteter,	allt	från	fysisk	och	psykisk	
friskvård	till	gruppdiskussioner.	Detta	kommer	från	att	personalen	har	olika	bakgrund	och	
intresseområden	samt	är	öppna	för	att	prova	nya	metoder	och	arbetar	utifrån	en	holistisk	syn	
på	hälsa	och	det	salutogena.		
	
En	annan	svårighet	har	varit	att	det	har	blivit	en	lång	process	för	deltagare	att	nå	en	
stegförflyttning	och	när	personen	väl	känner	sig	redo	för	nästa	steg	har	det	tagit	alldeles	för	
lång	tid	innan	andra	myndigheter	hittat	en	lämplig	arbetsträningsplats.	Ibland	har	ansvaret	
hamnat	på	individen	att	hitta	en	plats.	Personer	har	därmed	stannat	i	verksamheten	när	de	
egentligen	är	redo	för	nästa	steg.	
	
Individers	olika	förutsättningar	och	problem	gör	att	det	är	svårt	att	få	ihop	gruppen	ibland,	till	
exempel	vad	det	gäller	samhörighet,	tempo,	svårighetsgrad	på	aktiviteter.	
	

Rätt hjälp 
	
Projektets	namn	
Rätt	hjälp	
	
Projektägare	
Falköpings	kommun	
	
Projektperiod	
2019-09-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Utgångspunkten	för	detta	projekt	har	varit	att	man	uppmärksammat	att	personer	som	saknar	
SGI	riskerar	att	hamna	mellan	stolarna	och	inte	få	den	hjälp	de	har	rätt	till.	Denna	grupp	
uppbär	ofta	långvarigt	ekonomiskt	bistånd	från	kommunen	då	de	inte	arbetat	i	tillräcklig	
omfattning	för	att	få	ersättning	från	social-	eller	arbetslöshetsförsäkring.	
	
Genom	att	kommunen	har	tillgång	till	en	sjuksköterska	i	egen	regi	som	är	kunnig	inom	
medicinskt	fackspråk	kommer	de	individer	som	har	behov	av	utökade	insatser	utifrån	sitt	
rehabiliteringsbehov	kunna	identifieras	och	få	rätt	hjälp,	snabbare!	I	samverkan	med	
Primärvården	och	Försäkringskassan	kommer	det	att	underlätta	att	ha	en	kontaktperson	som	
”pratar	samma	språk”,	då	det	minskar	risken	för	missförstånd	och	för	att	den	enskilde	
upplever	att	hen	blir	bollad	fram	och	tillbaka	mellan	olika	aktörer.		

	
Samtidigt	som	projektet	förväntas	leda	till	ökad	kunskap	inom	rehabiliteringsområdet	även	
hos	socialsekreterare	då	socialsekreterarna	alltjämt	är	de	som	äger	sina	ärenden	och	
därigenom	deltar	i	de	processer	som	skapas	inom	ramen	för	projektet.	
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Syfte	
Att	bryta	ett	biståndsberoende	genom	att	individer	får	rätt	hjälp	att	komma	vidare	till	arbete,	
studier	eller	annan	lösning.			
	
Mål	

• Att	personer	som	uppbär	ekonomiskt	bistånd	och	på	grund	av	ohälsa	inte	kan	stå	till	
arbetsmarknadens	förfogande	samt	saknar	SGI	ska	få	ett	lika	bra	stöd	i	sin	
rehabilitering	som	den	som	är	sjukskriven	och	uppbär	sjukpenning.	

• Att	utveckla	arbetssätt	med	en	effektiv	samverkan	mellan	berörda	aktörer	inom	
rehabiliteringsområdet.	

• Ett	mer	aktivt	arbete	från	socialtjänstens	sida	med	berörd	målgrupp.	För	alla	deltagare	
i	projektet	ska	det	finnas	en	skriftlig	plan	över	hur	kontakten	mellan	den	enskilde	och	
socialsekreterare	ska	se	ut.			

• SIP-möten	med	berörda	aktörer	i	alla	ärenden	som	är	aktuella	inom	ramen	för	
projektet.		

• Om	återgång	till	arbetsmarknaden	inte	visar	sig	möjlig	ska	individen	vid	behov	få	stöd	
att	få	sin	rätt	till	sjuk-eller	aktivitetsersättning	prövad	med	tillräckliga	underlag.	Alla	
deltagare	i	projektet	ska	inför	en	eventuell	ansökan	om	sjuk-	eller	aktivitetsersättning	
erbjudas	arbetsförmågebedömning	via	Arbetsmarknadscenter.		

	
Mål	som	mäts	med	verktyget	Indikatorer:	

• Minst	70	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	
avslutad	insats.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	

	
Metod	
Kartläggningsmöten		
När	en	individ	i	samband	med	ansökan	om	försörjningsstöd	uppger	ohälsa	som	hinder,	eller	
individer	där	socialsekreterare	identifierar	ohälsa	som	hinder,	initierar	socialsekreterare	ett	
gemensamt	kartläggningsmöte	med	individen.	Inför	detta	möte	tar	sjuksköterskan,	efter	
samtycke	från	den	enskilde,	del	av	klientens	tidigare	journaler	hos	både	socialtjänsten	och	
sjukvården.	
	
Individuell	planering		
Utifrån	vad	som	framkommer	på	kartläggningsmötet	går	man	vidare	till	olika	aktiviteter	
beroende	på	den	enskildes	behov.	Det	kan	exempelvis	handla	om	SIP-möte,	besök	på	
vårdcentralen	där	sjuksköterskan	är	med,	möte	med	Försäkringskassan,	fördjupad	
kartläggning	via	AME	etc.	
	
Resultat	
Totalt	har	33	deltagare	varit	inskrivna	i	projektet.	Kartläggning	har	skett	med	samtliga.	
Stegförflyttningarna	har	varit	av	skiftande	karaktär.	För	många	har	första	steget	varit	att	
etablera	en	fast	vårdkontakt.	Andra	exempel	är	arbetsförmågebedömningar,	aktivitet	genom	
aktivitetscenter,	stabiliserad	boendesituation	och	stöd	till	drogfrihet.	Tre	deltagare	har	under	
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projekttiden	gått	vidare	till	annan	ersättning	än	ekonomiskt	bistånd.	Ytterligare	tre	deltagare	
har	ansökt	om	sjukersättning,	men	ännu	inte	fått	beslut	vid	projekttidens	slut.		
	
Svarsfrekvensen	på	enkät	utifrån	indikatorerna	var	mellan	25	–	39	%	beroende	på	fråga.	69%	
upplever	att	de	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	avslutad	insats.	På	
frågan	om	det	stöd	de	fått	varit	till	stor	nytta	för	dem	är	det	lägsta	rapporterade	resultatet	
”ibland”,	vilket	innebär	att	samtliga	upplever	att	stödet	stundvis	varit	till	stor	nytta	för	dem.	
60	%	uppger	att	de	upplevt	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	efter	projektslut.		
	
Då	anställd	sjuksköterska	i	projektet	avslutade	sin	anställning	i	juni	2020	skiftade	fokus	i	
projektet	och	sista	delen	av	projekttiden	har	fokus	legat	på	strukturinriktad	samverkan	samt	
att	utveckla	arbetssätt	och	processer	för	användning	i	ordinarie	verksamhet.		
 
Analys	
Styrkorna	i	projektet	har	varit	att	stegförflyttningar	omkring	individer	har	påskyndats	i	
jämförelse	med	ordinarie	arbetssätt.	Att	ha	en	person	med	medicinsk	kompetens	på	plats	i	
organisationen	har	både	underlättat	i	kommunikationen	med	vården	och	möjliggjort	
realistiska	förväntningar	i	samverkan.	Glädjande	är	att	projektet	har	öppnat	dörrar	för	
samverkan	med	även	andra	aktörer	än	deltagande	parter.	Svårare	än	förväntat	har	varit	
sekretess	och	samtycken.	Två	faktorer	som	påverkat	projektets	utveckling	negativt	har	varit	
pandemin	och	att	sjuksköterskan	valde	att	sluta	i	förtid.	
	

Implementering av Ung Arena 
	
Projektets	namn	
Implementering	av	Ung	Arena	
	
Projektägare	
Mariestads	kommun	
	
Projektperiod	
2019-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Ung	Arena	som	var	ett	framgångsrikt	och	lyckat	ESF-projekt	avslutades	under	första	kvartalet	
2019.	Under	slutfasen	av	projektet	påbörjades	olika	diskussioner,	bla	av	styrgrupp,	om	hur	
man	skulle	tillvarata	och	förvalta	kunskaper	och	arbetssätt	för	framtiden.	Då	togs	initiativ	av	
Mariestads	kommun	att	på	något	sätt	fortsätta	stödja	verksamheterna	och	implantering	av	
arbetssätten	och	arbetsmetoden.	Mariestads	kommun	ansökte	om	finansiering	från	VGR,	
Kommunalförbundet	och	Samordningsförbundet	Östra	och	Norra	Skaraborg	för	att	under	
2019–2020	bidra	till	att	vidmakthålla	framarbetat	arbetssätt,	samordna	aktiviteter	samt	
tydligt	fokus	att	även	utvidga	erfarenhetsutbyte	genom	nätverk	med	Västra	Skaraborg	som	
under	våren	2019	också	avslutade	sitt	stora	ESF-projekt	Level	Up.	
	
Syfte	
Det	finns	ett	fortsatt	stort	behov	av	riktade	och	samordnade	insatser	mot	målgruppen	unga,	
det	finns	också	en	påbörjad	inriktning	att	överföra	goda	arbetsmetoder	mellan	projekten	Ung	
Arena	och	Level	Up	då	målgrupperna	har	skilt	sig	åt	mellan	de	olika	projekteten.	
Målgruppernas	sammansättning	har	också	utvecklat	till	viss	del	olika	arbetssätt	i	de	olika	
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projekten.	Att	under	2	år	arbeta	vidare	med	att	utveckla	arbetsmetoderna	mellan	projekten	
samt	samverka	med	övriga	större	projekt	skall	ge	ännu	större	positiva	effekter	i	syfte	att	fler	
unga	skall	studera	eller	arbeta.	
	
Mål	

• Utveckla	introduktionsutbildningar	så	de	passar	målgrupper	som	står	”längre	ifrån”	–	
utifrån	erfarenheter	i	Level	Up	och	Ung	Arena	

• Ha	ett	flöde	på	150	nya	deltagare	per	år	under	2019-2020	(uppnåddes	2019)	
• Arbetsmetoderna	på	mötesplatserna	permanentas	och	utvecklas	
• Utöka	målgruppen	från	15-24	till	15-29	så	att	ännu	fler	unga	med	funktionsvariationer,	

funktionsnedsättningar	och	ohälsa	skall	inkluderas	
• Öka	arbetskraftsresursen	
• Sprida	arbetsmetoder	och	verktyg	upparbetade	i	Level	Up	och	Ung	Arena	till	hela	

Skaraborg	
	
Metod	

• Nätverksträffar	med	kompetensutvecklingsinnehåll	
• Motovations-	och	introduktionsutbildningar	
• Kompetenshöjande	insatser	för	medarbetare,	7TJUGO	

	
Resultat	
Projektet	har	haft	svårt	att	genomföra	alla	tänkta	introduktionsutbildningar	med	deltagare	
med	anledning	av	Corona-restriktioner.	Det	har	skett	några	utbildningstillfällen	i	mindre	
grupper	under	våren	och	några	utbildningstillfällen	med	utomhusmoment,	bl.a.	certifiering	i	
arbete	med	röjsåg	och	liknande.	En	fullvärdig	rapport	inkommer	kvartal	1	2021,	då	hela	
projektet	skall	slutredovisas.	
Nätverksträffar	med	erfarenhetsutbyte	har	fullföljts,	samt	kompetenshöjande	insatser	
7TJUGO	och	”Som	man	frågar	får	man	svar”.	
	
Analys	
Styrkan	ligger	i	de	nätverk	och	samverkansarenor	som	skapats	över	hela	Skaraborg	och	där	
erfarenhetsutbyte	skett	regelbundet.	Under	ESF-projektperioden	anvisade	
Arbetsförmedlingen	i	stor	utsträckning	deltagare	till	aktiviteter.	När	projektet	upphörde	i	sin	
första	form	fanns	inte	längre	Arbetsförmedlingen	med	som	remittent,	vilket	har	både	
exkluderat	ungdomar	från	att	delta	i	insatser	samt	lett	till	mindre	samverkan	mellan	kommun	
och	Arbetsförmedlingen	i	ärenden	där	samverkan	är	viktig.	
Det	har	varit	svårt	under	2020	att	genomföra	planerade	aktiviteter	som	förutsatt	fysisk	
närvaro	med	deltagare.	
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Vägen framåt 
	
Projektets	namn	
Vägen	framåt	
	
Projektägare	
Skövde	kommun	
	
Projektperiod	
2020-01-01–2021-12-31	
	
Bakgrund	
Kompetensförsörjningsbehovet	inom	kommuner	är	inom	de	närmaste	åren	mycket	hög.	
Samtidigt	finns	det	många	personer	som	av	olika	skäl	inte	kommer	in	på	arbetsmarknaden	
och	utifrån	deras	förutsättningar	är	möjligheterna	i	nuläget	små	att	nå	ett	arbete.	En	av	
anledningarna	är	att	kvalifikationerna	och	de	formella	kraven	är	för	höga	i	förhållande	till	de	
förutsättningar	och	den	specifika	kompetens	som	finns	hos	de	som	av	olika	skäl	står	långt	från	
arbetsmarknaden.	Det	finns	ett	stort	antal	enskilda	insatser	för	personer	som	står	långt	
utanför	arbetsmarknaden	men	det	saknas	en	långsiktig	samordnad	insats	över	tid,	och	där	
personer	under	en	längre	period	kan	få	en	stegförflyttning	utifrån	sina	förutsättningar	och	
förmåga.	Vi	vill	utveckla	ett	arbetssätt	med	en	utvecklingstrappa	och	där	målet	är	en	
anställning	och	då	i	första	hand	inom	kommunala	välfärdsyrken.	Vi	möjliggör	anställningar	
inom	kommunala	verksamheter	genom	så	kallad	arbetsdelning	och	framtagande	av	
kompletterande	tjänster	som	skapar	arbeten	med	anpassade	krav	för	målgruppen	i	ordinarie	
verksamhet.	
	
Syfte	
Syftet	är	att	stötta	deltagarna	att	komma	närmare	ett	eget	arbete	eller	studier.	
	
Mål	
Målsättning	är	att	25	%	av	deltagarna	går	till	arbete/studier	efter	slutförd	insats.		

	
Utöver	huvudmålet	finns	följande	mål:	

• Minst	70	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	
avslutad	insats.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	
för	dem.	

• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	
hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	

	
Metod	
En/flera	arbetsmarknadskonsulenter	stödjer	deltagaren	under	hela	processen.	
Arbetsmarknadskonsulenten	samordnar	insatserna	genom	uppföljning	av	arbetsträning,	
praktik,	kontakter	med	myndigheter	mm.	Arbetet	sker	som	Case	Management	eftersom	
många	personer	behöver	få	hjälp	med	det	som	”skaver”	för	att	komma	hela	vägen	till	arbete.	
	
Projektet	ger	möjlighet	att	genomlysa	deltagarens	hela	livssituation	vilket	gör	att	
kartläggningen	är	mycket	omfattande.	Utifrån	denna	genomlysning	läggs	en	plan	och	en	
strukturerad	genomförandefas	där	kontakter	med	Arbetsförmedling,	Försäkringskassa,	
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Socialtjänst,	vård	mm	görs	i	rätt	ordning.	Arbetsmarknadskonsulenten	hjälper	deltagaren	”att	
lägga	pusslet”	för	att	nå	önskat	mål.	
	
Projektet	arbetar	fram	en	modell	som	övriga	kommuner	i	Östra	Skaraborg	kan	ta	efter.	
	
Resultat	
Vi	har	under	2020	jobbat	med	14	personer,	varav	två	personer	har	gått	vidare	till	jobb	och	två	
personer	till	studier.	Därmed	har	vi	uppnått	målet	där	25	%	av	deltagarna	ska	gå	till	
arbete/studier	efter	slutförd	insats.		
	
Analys	
Projektets	styrkor	är	att	vi	har	fantastiskt	kompetenta	medarbetare	som	jobbar	i	”Vägen	
Framåt”.	De	vet	hur	människor	som	bär	på	en	”tung	ryggsäck”	från	livet	ska	mötas	och	de	vet	
hur	de	kan	hjälpa	till	att	leda	individen	framåt.	Samverkan	med	VGR,	AF,	FK	och	
Samordningsförbundet	gör	det	möjligt	att	få	maximal	hjälp	från	alla	instanser.	
	
Vi	ser	att	projektet	är	bra	för	individerna	som	får	möjlighet	att	vara	med,	då	de	får	en	extra	
handpåläggning	av	professionella	arbetsmarknadskonsulenter.		
	
Det	är	en	utmaning	att	hitta	tiden	för	att	mötas	kring	en	deltagare	och	samordna	så	att	
maximal	hjälp	kan	erbjudas.	När	vi	nu	har	detta	projekt	som	går	ut	på	att	samordna	så	är	det	
plötsligt	möjligt	att	hitta	tid	för	att	samarbeta.	Projekttiden	är	bra	lärotid	för	att	skapa	rutiner	
som	gör	att	detta	effektiva	arbete	som	medför	gott	resultat	kan	upprätthållas	även	efter	
projekttiden.	
	

Stärka individen 
	
Projektets	namn	
Stärka	individen	
	
Projektägare	
Falköpings,	Hjo,	Karlsborgs,	Skövde,	Tibro	och	Tidaholms	kommuner	
	
Projektperiod	
Insatsen	har	funnits	sedan	år	2014	och	den	fortsätter	t.o.m.	2021-06-30.	
	
Bakgrund	
Personer	som	anvisats	till	arbetsmarknadsenheterna	har	ofta	varit	i	utanförskap	under	en	
lång	tid	och	deltagit	i	många	åtgärder	och	kräver	längre	insatser.	Arbetsmarknadsenheterna	
förbereder,	kartlägger	och	stärker	individer	inför	arbetsmarknaden	eller	fortsatta	
rehabiliterande	insatser.	Verksamheterna	finns	i	Tidaholm,	Falköping,	Skövde,	Hjo,	Skövde	
och	Karlsborg.		
	
Syfte	
Syftet	är	att	kartlägga	möjligheter	och	eventuella	hinder	och	att	stärka	den	enskildes	
möjlighet	till	arbete	eller	studier.	
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Mål	
• Minst	30	%	av	deltagarna	känner	sig	mer	redo	att	kunna	arbeta	eller	studera	efter	

avslutad	insats.	
• Minst	90	%	av	deltagarna	har	upplevt	att	de	har	fått	stöd	som	har	varit	till	stor	nytta	

för	dem.	
• Minst	90	%	av	deltagarna	tycker	att	det	finns	en	tillräcklig	planering	för	vad	som	ska	

hända	efter	att	detta	stöd	har	upphört.	
	
Metod	
Arbetsmarknadsenheterna	förbereder,	kartlägger	och	stärker	individer	inför	
arbetsmarknaden	eller	fortsatta	rehabiliterande	insatser.	Verksamheten	skiljer	sig	lite	åt	i	de	
olika	kommunerna.	
	

Falköpings kommun 
Resultat	
Under	2020	har	Arbetsmarknadscenter	Falköping	haft	19	deltagare	inskrivna	i	projektet,	av	
dessa	har	12	avslutats	under	året.	
	
Av	de	avslutade	deltagarna	har	fem	personer	fått	anpassad	anställning,	tre	flyttat	från	
kommunen,	två	ställt	sig	till	arbetsmarknadens	förfogande	och	två	avslutats	pga	
sjukskrivning.	
	
Av	de	sju	kvarvarande	inskrivna	har	samtliga	gjort	en	stegförflyttning	och	gått	ut	i	
arbetsprövning,	fyra	på	öppna	arbetsmarknaden	och	tre	inom	Falköpings	kommuns	
arbetsmarknadsenhet.		
	
Analys	
Styrkan	i	projektet	är	att	det	är	förlagt	under	längre	tid,	vilket	gett	möjlighet	även	för	
personer	som	behövt	lång	tids	stöttning	för	att	försiktigt	kunna	närma	sig	arbetsmarknaden.	
Även	möjligheten	till	individuellt	upplägg	gör	att	var	och	en	av	deltagarna	kan	stöttas	utifrån	
sina	behov.	
Möjligheten	att	inom	AMC	Falköping	bereda	anpassade	arbetsprövningplatser	i	egen	regi	
samt	det	goda	samarbetet	inom	kommunen	och	med	det	lokala	näringslivet	är	en	styrka	då	
det	medfört	möjlighet	till	arbetsprövningar	i	reell	miljö.	Naturligtvis	har	verksamheten,	under	
2020,	påverkats	av	pandemin	vilket	lett	till	att	det	tagit	längre	tid	att	hitta	lämpliga	
arbetsprövningsplatser	för	deltagarna.		
 
Glädjande	är	att	se	att	projektet	lett	till	stegförflyttningar	för	samtliga	och	att	flera	nått	målet	
arbete	och	egen	försörjning.	
	

Hjo kommun 
Resultat	
Antalet	deltagare	som	medverkar	i	Stärka	individen	under	2020	har	varit	sex	stycken.	Kring	
dessa	individer	finns	en	fortsatt	samverkan	mellan	kommun	och	Arbetsförmedlingen.	Alla	sex	
personer	har	individuella	samtal	samt	planering	med	arbetsmarknadshandläggare	där	
indikatorerna	används.	Två	av	individerna	har	deltagit	i	kursen	7TJUGO	som	handlar	om	
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personlig	utveckling	och	lära	känna	sig	själv	och	hur	man	uppfattas	av	omvärlden.	Två	av	
personerna	är	inskrivna	på	kommunens	arbetscentrum.			
Tre	personer	har	avslutats	under	2020.	Två	av	dessa	har	gått	vidare	till	arbete	och	en	har	gått	
åter	till	Arbetsförmedlingen.	Remittenter	under	det	gångna	året	är	försörjningsstöd	och	
arbetsförmedlingen.	
	
Analys	
Det	upplevs	svårt	att	utläsa	ett	lokalt	resultat	av	projektet	då	antal	deltagare	är	få.			
  
En	positiv	tydlighet	finns	i	projektet	då	klara	riktlinjer	och	indikatorer	används.	
Indikatorerna	används	vid	inskrivning	av	individen	och	då	insatsen	kring	personen	avslutas.	
Mätinstrumentet	bidrar	till	att	ge	en	tydlig	bild	både	för	deltagaren	och	
arbetsmarknadshandläggaren	om	vad	som	uppnåtts	under	den	tid	insatsen	varat.	
Upplevelsen	är	att	dokumenten	kring	projektet	är	tydliga.	
	

Karlsborgs kommun 
Resultat	
I	Karlsborg	används	idag	Stärka	individen	primärt	för	att	hålla	dörren	öppen	för	personer	
som	kommer	från	FK,	Primärvård	och	Arbetsförmedlingen,	har	behov	av	prerehabiliterande	
insatser	men	som	inte	kan	faller	inom	ramen	för	de	avtal	som	finns	med	Arbetsförmedlingen	
kring	arbetsträning	och	förstärkt	arbetsträning.	Projektets	har	haft	få	deltagare	i	antalet	(3p,	
110	v)	under	2020,	men	samtliga	har	haft	en	positiv	utveckling	och	tagit	flera	steg	framåt	
under	sin	inskrivningstid.	Samtliga	har	nått	eller	kommer	att	nå	projektets	målsättning	
studier	och	arbete.	Vi	har	haft	flera	deltagare	som	varit	på	väg	in	anvisade	av	
rehabsamordnare	men	som	av	olika	anledningar	har	planeringen	fått	ändras.	Vi	har	för	
tillfället	flera	nya	deltagare	anvisade	från	både	Försäkringskassan	och	Arbetsförmedlingen	på	
väg	in	men	p.g.a.	intagningsstopp	i	verksamheten	har	vi	endast	kunnat	genomföra	inledande	
studiebesök	och	kartläggningssamtal.	Vi	tolkar	det	som	att	det	finns	ett	behov	av	få	tillgång	till	
sammanhang	som	det	arbetsmarknadsenheten	kan	erbjuda.	
	
Analys	
Arbetsmarknadsenheten	i	Karlsborg	bedriver	en	icke	lagstadgad	verksamhet	vars	inriktning	
och	fokus	har	ändrats	till	personer	som	har	ekonomiskt	bistånd	under	2020.	Projektet	ger	
möjligheten	att	hålla	ett	antal	platser	öppna	för	människor	som	inte	har	ekonomiskt	bistånd.		
	
Våra	resurser	är	begränsade.	Både	i	form	av	kompetens	men	också	i	fråga	om	handledning	
och	meningsfulla	arbetsuppgifter	som	i	många	fall	behöver	anpassas.	
	
Situationen	med	covid-19	har	givetvis	påverkat	på	många	olika	plan.	Kanske	allra	mest	de	
sista	månaderna	av	2020.	Det	har	skapat	oro	och	osäkerhet	vi	har	varit	tvungna	att	tänka	om	
och	tänka	nytt	hela	tiden.	Även	fast	Karlsborg	varit	relativt	förskonade	från	smittspridning,	i	
alla	fall	i	pandemins	första	våg,	så	har	allt	annat	fått	prioriteras	om	inte	bara	för	oss	utan	även	
för	de	vi	samverkar	med	för	att	tillsammans	med	individen	försöka	skapa	förflyttning.	
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Skövde kommun 
Resultat	
Vårt	arbete	innebär	att	klargöra	deltagarnas	arbetsförmåga	samtidigt	som	vi	
rustar	och	utvecklar	deltagare	i	riktning	mot	arbete	eller	studier.		
	
Alla	våra	deltagare	gör	stegförflyttningar	och	utvecklas	under	tiden	de	är	hos	
oss,	de	flesta	står	närmare	arbete	och	studier	när	de	slutar	hos	oss	jämfört	
med	när	de	börjar.		
Andelen	som	når	hela	vägen	ända	fram	till	arbete	eller	studier	är	ca	10	%.	
Ibland	når	vi	ett	resultat	tillsammans	med	deltagaren	som	tyvärr	visar	på	att	
det	inte	finns	någon	arbetsförmåga.	Detta	kan	låta	som	ett	misslyckande	men	
så	behöver	det	inte	vara,	då	det	kan	hjälpa	individen	att	få	papper	på	att	
arbetsförmåga	saknas.	För	första	gången	på	flera	år	kan	individen	få	vila	i	att	
inte	ifrågasättas	av	myndigheter	och	därmed	ta	nästa	kliv	i	livsresan.	
	
Analys	
Projektets	styrkor	är	att	vi	har	fantastiskt	kompetenta	medarbetare	som	jobbar	i	”Stärka	
Individen”.	De	vet	hur	människor	som	bär	på	en	”tung	ryggsäck”	från	livet	ska	mötas	och	de	
vet	hur	de	kan	hjälpa	till	att	leda	individen	framåt.	Projektet	har	genom	åren	hunnit	utveckla	
bra	metoder	och	verktyg	och	förfinat	dessa	under	resans	gång.	Samverkan	med	
Samordningsförbundet,	AF,	FK,	VGR,	Socialtjänst	och	kringkommunerna	gör	det	möjligt	att	
utbyta	erfarenheter	med	varandra.	
	
En	svaghet	är	att	projektet	tar	slut	vid	halvårsskiftet	2021.	Projektet	har	haft	en	fantastisk	
samverkan	mellan	Samordningsförbundets	samverkansparter,	som	gjort	det	möjligt	att	
effektivt	jobba	med	individer	som	står	mycket	långt	ifrån	arbete	och	därför	varit	en	bra	insats	
att	lägga	gemensamma	resurser	på.	
	
Det	som	gjort	vårt	arbete	svårare	än	förväntat	har	varit	covid-19.	
	
Det	som	gått	bättre	än	förväntat	är	att	vi	utvecklat	våra	arbetsprövningsplatser	så	att	det	finns	
en	större	variation	som	gör	att	fler	arbetsuppgifter	kan	prövas.	
	

Tibro kommun 
Resultat	
Av	de	personer	som	är	och	har	varit	inskrivna	har	flertalet	en	plan	som	gör	att	individen	
närmar	sig	arbetsmarknaden.	Flera	av	de	som	avslutats	har	gått	vidare	till	arbete	och	studier	
vilket	är	ett	glädjande	resultat.		
 
Analys	
Gemensamt	för	deltagarna	i	Stärka	individen	är	att	de	har	ett	längre	utanförskap	med	sig	och	
här	kan	vi	i	stort	sett	se	två	grupper,	personer	med	psykisk	eller	fysisk	ohälsa	och/eller	att	
man	inte	har	språket	med	sig.		
Det	har	varit	och	är	en	utmaning	att	hålla	igång	en	bra	verksamhet	under	rådande	
coronapandemi.	Många	av	deltagarna	saknar	digital	kompetens.	I	kombination	med	psykisk	
ohälsa	och	språksvaghet	är	det	en	utmaning.	
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Styrkor	hos	projektet	är	att	det	inte	finns	någon	tidsbegränsning	för	att	vara	inskriven	i	
projektet.	Många	behöver	lång	tid	för	att	få	till	en	förändring	i	sin	livssituation	då	det	är	flera	
bitar	som	behöver	falla	på	plats.	Här	är	samverkan	en	framgång	för	att	individen	ska	komma	
framåt.	Än	mer	under	pandemin	då	individen	ofta	har	svårt	att	ta	kontakterna	själv.	Att	bl.a.	
koppla	på	Personligt	ombud	och	jobba	tillsammans	eller	växelvis	med	individen	har	visat	sig	
vara	en	framgång.	Arbetsmarknadsenhetens	samlokalisering	med	Studie-	och	yrkesvägledare	
har	stärkt	samarbetet	och	förenklat	individers	väg	mot	studier.		
Coronapandemin	har	öppnat	upp	till	anställningar	inom	kommunen	som	inte	hade	blivit	av	
annars	vilket	gjort	att	personer	fått	värdefull	arbetslivserfarenhet.	Detta	samtidigt	som	att	
vissa	verksamheter	stängt	dörren	helt	p.g.a.	risk	för	smittspridning.	Vi	ser	också	att	de	
utrikesfödda	har	tappat	en	del	svenska	då	det	har	varit	distansstudier	och	tillfällen	att	träna	
sin	svenska	har	minskat.		
	
Under	2020	inleddes	förstärkt	samverkan	mellan	Arbetsmarknadsenheten/Studie-och	
Yrkesvägledning,	Arbetsförmedlingen,	Socialtjänsten	och	Integrationsenheten.	Inledningsvis	
ligger	fokus	på	att	analysera	vilka	insatser	som	behövs	i	Tibro	kommun	för	att	få	de	individer	
som	står	utanför	arbetsmarknaden	att	stärkas/närma	sig	arbetsmarknaden.	Samarbetet	
kommer	att	gynna	de	individer	som	ingår	i	Stärka	Individen	genom	att	man	tar	ett	samlat	
grepp,	får	en	samsyn	och	att	gemensamma	resurser	kan	användas.	
	

Tidaholms kommun 
Resultat	
En	kartläggning	av	resurser	och	begränsningar	har	skett	genom	samtal,	stöd	och	
arbetsprövning	i	en	reell	men	anpassad	miljö.	Det	olika	behov	av	insatser	som	framkommit	
har	efterhand	kopplas	på	för	att	stärka	individen	mot	arbete	eller	annan	egen	försörjning.	Då	
deltagarens	resurser,	behov	och	svårigheter	tydliggjorts	även	för	individen	själv,	ges	en	ökad	
möjlighet	till	bättre	hälsa	och	hållbarhet	i	arbete	i	framtiden.		
Genom	kontinuerliga	uppföljningssamtal	och	stöd	över	tid	blir	behoven	mer	tydliga	för	såväl	
deltagare	som	personal.		
Inför	deltagarens	avslut	görs	en	sammanfattande	bedömning	av	deltagarens	resurser	och	
begränsningar.	Där	ingår	även	rekommendationer	för	vidare	insatser	och	stöd,	vilket	sker	i	
dialog	med	deltagaren	för	att	denne	ska	få	en	ökad	insikt,	inflytande	och	delaktighet	i	sin	egen	
planering.	
	
Under	2020	har	ca	50	%	gått	vidare	till	praktik,	anställning	eller	utbildning.	Målet	på	30	%	har	
därmed	uppfyllts.	
Övriga	50	%	har	påbörjat	kontakter	med	vården	för	utredning,	behandling	eller	rehabilitering.	
Samt	några	har	gått	vidare	till	LSS	och	några	är	fortsatt	inskrivna	i	projektet.		
Målen	kring	deltagarnas	upplevelse	av	stöd,	planering	och	känsla	av	att	känna	sig	mer	redo	
för	arbete	eller	studier	följs	upp	via	indikatorerna.	Under	hösten	har	inga	deltagare	avslutats	
så	inga	avslutsenkäter	har	genomförts.	
	
Analys	
Styrkorna	är	att	ha	en	kontinuerlig	och	tät	kontakt	med	deltagarna,	att	de	under	året	fått	en	
lite	längre	tid	på	sig	samt	en	tät	kontakt	med	remitterande	handläggare	och	övriga	berörda	
parter.	Vilket	också	bidragit	till	en	ökad	trygghet	för	deltagaren.		
En	annan	styrka	är	att	deltagare	kan	prövas	i	en	reell	men	anpassad	miljö.	
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Projektet	har	sedan	tidigare	haft	tillgång	till	en	arbetspsykolog	men	sedan	juni	har	denna	
konsulttjänst	avslutas	och	resursen	finns	inte	kvar.	
Svårigheten	under	året	har	varit	främst	kring	pandemins	påverkan.	Bland	annat	har	det	varit	
svårare	att	skapa	kontakter	och	koppla	på	andra	resurser	då	mycket	har	begränsats	inom	
både	vård,	myndigheter	och	företag.	Även	att	komma	vidare	ut	på	praktik	har	varit	svårt.	
Trots	svårigheterna	och	anpassningarna	med	pandemin	har	man	hittat	nya	lösningar	kring	ex	
SFI-studier,	nya	uppgifter	för	deltagarna	att	pröva	osv.	
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Strukturinriktade insatser 

Fördjupad samverkan 
	
Projektets	namn	
Fördjupad	samverkan	
	
Projektägare	
Tidaholms	kommun	
	
Projektperiod	
2020-04-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Arbetsmarknadsenheten	(AME)	i	Tidaholm	har	senaste	året	fått	ett	ökat	söktryck	på	deltagare	
som	kommer	från	Individ-	och	Familjeomsorgen	(IFO)	och	har	ekonomiskt	bistånd.	Detta	
beror	i	sin	tur	på	att	IFO	har	fått	ett	markant	ökat	tryck.	Det	ekonomiska	biståndet	har	ökat	
från	omkring	6,3	miljoner	kronor	2016	till	12,7	miljoner	kronor	som	betaldes	ut	2019.	
Ohälsan	är	hög	bland	de	personer	som	har/söker	ekonomiskt	bistånd	och	det	behöver	skapas	
en	bättre	samordning	med	mellan	Närhälsan,	IFO	och	AME.	Det	finns	även	behov	att	utveckla	
samarbete	och	praktiska	rutiner	kring	Samordnad	Individuell	Planering	(SIP)	med	syftet	att	
uppmuntra	och	motivera	individen	att	använda	SIP	i	sin	planering	mot	självförsörjning.	
	
Syfte	

• Att	skapa	ett	strukturerat	myndighetsgemensamt	arbete	för	att	kommuninvånare	som	
står	långt	ifrån	arbetsmarknaden	ska	få	ökade	förutsättningar	att	förbättra	sin	hälsa	
och	därigenom	uppfylla	arbetsmarknadens	gemensamma	krav.	

• Implementera	arbetssättet.		
	
Mål	

• Utveckla	samarbetet	med	Närhälsan	kring	SIP	i	syfte	att	uppmuntra	och	motivera	
individen	att	använda	SIP	i	sin	planering	mot	självförsörjning	(indikator	1)	

• Att	deltagare	snabbare	ska	komma	ur	sitt	utanförskap	och	kunna	hantera	arbetslivets	
gemensamma	krav	(indikator	2)	

• Fler	deltagare	inskrivna	i	projektet	ska	bli	självförsörjande	och	belastningen	av	
gemensamma	trygghetssystem	ska	minska	(indikator	3)	

• Fler	deltagare	inskrivna	i	projektet	ska	närma	sig	självförsörjning	genom	att	gå	vidare	
till	Arbetsförmedlingen	(indikator	4)	

	
Metod	
Att	tillsammans	fördjupa	och	utveckla	SIP,	samordnad	individuell	planering,	där	Tidaholms	
arbetsmarknadsenhet	kommer	att	vara	en	central	aktör	i	genomförandet	av	aktiviteter	för	
projektets	deltagare.	
	
Resultat	
Startat	upp	styrgrupp	och	arbetsgrupp,	utarbetat	ett	nytt	arbetssätt	med	fördjupad	
kartläggning,	tagit	fram	hälsofrämjande	aktiviteter	och	aktiviteter	kring	grundläggande	
arbetsmarknadskunskap.	
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Vi	har	avslutat	tre	deltagare	i	projektet,	två	har	gått	vidare	till	studier	och	en	har	fått	
anställning	som	extra	tjänst.	Samtliga	avslutade	deltagare	säger	att	de	upplever	att	de	har	
bättre	hälsa	när	de	nu	går	vidare	efter	deltagande	i	projektet.	De	uppger	att	
hälsoaktiviteterna,	de	individuella	samtalen	och	i	de	fall	det	förkommit,	den	gemensam	
planering	via	SIP	varit	avgörande	för	deras	hälsoförbättring.	

	
Vi	har	i	nuläget	nio	deltagare	inskrivna	(det	antal	vi	ska	ha)	i	projektet,	och	fortsätter	att	
utveckla	arbetet	med	den	fördjupade	kartläggningen	och	våra	hälsoaktiviteter.	Även	
samarbetet	mellan	projektets	olika	parter	fortsätter	att	utvecklas	positivt.	
	
Analys	
Covid-19	har	påverkat	både	planeringen	och	igångsättandet,	det	har	tagit	längre	tid	att	få	in	
deltagare,	samt	att	det	i	perioder	varit	stor	frånvaro	bland	deltagarna.	Våra	hälsoaktiviteter	
som	sker	i	grupp	som	t.ex.	yoga	och	kursen	i	”Hälsa	och	arbete”	har	varit	uppskattade	och	
givande	tycker	deltagarna	men	tyvärr	har	vi	inte	kunnat	genomföra	dessa	under	delar	av	året	
p.g.a.	rådande	restriktioner.	Vi	har	ställt	om	verksamheten	så	gott	vi	har	kunnat	och	erbjudit	
utomhusaktiviteter	istället	t.ex.	tyst	promenad	i	skogen	och	träning	i	utomhusgym.		
	
Det	som	varit	bra	är	att	vi	fått	längre	tid	till	planering	och	förberedelsetid	med	våra	
samarbetspartners,	något	som	visat	sig	behövdes	då	vi	nu	gjort	en	del	förbättringar.	Vi	har	
även	fått	öva	på	och	blivit	bättre	på	att	ha	möten	digitalt,	något	som	kan	vara	bra	att	ha	med	
sig	som	komplement	i	arbetet	även	framöver.	
	

SAR Hjo 
	
Projektets	namn	
SAR	Hjo	
	
Projektägare	
Försäkringskassan	
	
Projektperiod	
2019-01-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
På	grund	av	de	höga	sjukpenningtalen	i	Hjo	där	kvinnor	utgör	en	stor	del	av	målgruppen,	och	
då	speciellt	kvinnor	55	plus	som	har	Hjo	kommun	som	arbetsgivare,	unga	kvinnor	och	unga	
kvinnor	som	fött	barn,	vill	projektet	utnyttja	det	befintliga	nätverket	SAR	där	
Försäkringskassan,	Arbetsförmedlingen,	vården	och	socialtjänsten	finns	representerade.	
	
Syfte	
Syftet	med	projektet	är	att	vidareutveckla	den	metod	Försäkringskassan	sedan	2017	arbetat	
fram	tillsammans	med	vården	och	chefer	i	kommunens	verksamhet,	och	då	främst	vård	och	
omsorg,	för	att	hitta	en	modell	som	fungerar	för	kunskapsöverföring.	Då	dessa	insatser	inte	
gav	önskad	effekt	identifierades	målgrupper	bland	privat	anställda	och	arbetssökande	samt	
att	det	fortsatt	fanns	grupper	inom	kommunen	där	effekter	ännu	inte	nåtts.			
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Mål	
• Folkhälsorådet	ses	som	en	naturlig	part	att	dela	fakta	och	få	till	diskussioner	med.		
• En	dialog	med	ungdomsmottagningen	vore	av	värde	för	att	kartlägga	problematiken	

för	unga.	
• Fortsätta	utbildningsinsatser	till	de	enheter	i	Hjo	kommun	som	återstår	sedan	tidigare	

projekt.		
• Identifierar	deltagare	för	de	platser	som	finns	att	tillgå	i	den	nya	insatsen	Promise	Hjo.	
• Tydliggöra	för	alla	parter	vad	som	finns	att	tillgå	för	aktiviteter	för	personer	med	

behov	av	stöd	i	Hjo	kommun.	
• Säkerställa	en	struktur	som	fungerar	i	Hjo	med	de	aktiviteter	som	finns	att	tillgå.	
• Stödja	aktörerna	i	ökad	kunskap	gällande	sjukförsäkringen	t	ex	till	de	verksamheter	

som	träffar	personer	som	står	utanför	arbetsmarknaden	samt	handläggare	i	
kommunen	som	hanterar	försörjningsstöd.		

• Stärka	individernas	möjlighet	till	en	på	sikt	egen	varaktig	försörjning.	
	
Metod	

• Utöka	den	framtagna	modellen	som	finns	för	kommun,	vård	och	Försäkringskassan	till	
fler	aktörer	som	är	involverade	i	individer	i	utanförskap.	

• Utveckla	SAR	för	att	möta	aktuellt	behov.	
• Skapa	individuella	planer	för	samtliga	individer.	
• Infoinsatser	till	handläggare	ifrån	våra	parter	och	andra	involverade	aktörer.	
• Riktade	insatser	till	olika	målgrupper	utifrån	behov	som	synliggörs.	

	
Resultat	
Utifrån	dialog	med	Folkhälsorådet	skapades	2019	ett	nätverk	med	representanter	från	
vårdgivare,	Hjo	kommun	med	HR-chef,	näringslivschef,	politiker,	Folkhälsostrateg,	
Samordningsförbundet	och	Försäkringskassan.	Detta	har	bl.a.	lett	till	gemensam	föreläsning	
av	Åsa	Kadowaki	som	komplettering	till	projektets	insatser	samt	skapat	struktur	för	fortsatta	
dialoger.		
Inom	projektet	har	dialog/information	riktad	till	enhetschefer	genomförts	med	inriktning	
rehabilitering	för	återgång	i	arbete	samt	individuella	medsittningar/dialog	från	
Försäkringskassan	till	läkarna	på	vårdcentralen.	
APT-träffar	var	inplanerade	under	hösten,	huvudsakligen	i	förskolans	verksamheter	men	
dessa	har	avbokats	efterhand,	ofta	med	kort	varsel	pga	att	verksamheterna	hantera	
smittspridning	och	sjukfrånvaro.	Denna	insats	kommer	dock	att	genomföras	under	2021	om	
förutsättningar	finns	för	verksamheterna.	Även	insatser	till	ungdoms-	och	
mödravårdsenheten	har	ställts	in	då	denna	verksamhet	inte	kunnat	bedrivas	som	tidigare.		
Sjukpenningtalet	totalt	för	Hjo	har	minskat	månad	för	månad	under	2020	och	framförallt	hos	
gruppen	kvinnor	20–39	år,	som	minskat	med	4,6	dagar	från	17,5	dagar	till	12,9	dagar.		
	
Analys	
Styrkorna	i	projektet	är	att	alla	parter	har	en	gemensam	målbild	att	bidra	till	att	invånarna	i	
Hjo	ges	förutsättningar	till	egen	försörjning	genom	eget	arbete	och	att	det	är	viktigt	med	
tidiga	insatser	för	att	ge	goda	förutsättningar	för	rehabilitering.	
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Stoppa våldet 
	
Projektets	namn	
Stoppa	våldet	
	
Projektägare	
Samordningsförbunden	Norra,	Västra	och	Östra	Skaraborg	
	
Projektperiod	
2020-03-01–2021-12-31	
	
Bakgrund	
Nationella	nätverket	för	samordningsförbund,	NNS,	deltar	tillsammans	med	flera	
samordningsförbund	(bland	annat	alla	tre	förbund	i	Skaraborg)	i	ett	regeringsuppdrag	med	
mål	att	förbättra	upptäckten	av	våld	i	nära	relationer,	hedersrelaterat	våld	och	förtryck,	
sexuellt	våld	samt	med	att	förmedla	adekvata	insatser	mot	detta.	I	uppdraget	samverkar	NNS	
med	Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	Jämställdhetsmyndigheten,	Migrationsverket	
och	Socialstyrelsen.	
	
Syfte	
Syftet	med	projektet	är	att	invånare	i	Skaraborg	får	rätt	och	kvalificerad	hjälp	och	stöd	och	att	
detta	i	sin	tur	påverkar	människors	livssituation,	hälsa	och	arbetsförmåga	i	positiv	riktning,	
samt	att	synliggöra	hur	vanligt	(eller	ovanligt)	förekommande	problematik	kopplat	till	våld	i	
nära	relation	är	hos	invånare	som	kommer	i	kontakt	med	våra	samverkande	parter.	
	
Mål	

• Att	14	verksamheter	under	projektperioden	deltar	i	screening,	
• att	verksamheterna	som	deltar	i	projektet	även	efter	projektet	fortsatt	ställer	frågor	

om	våld	på	rutin,	
• att	medverkande	verksamheter	efter	screeningsperiod	har	upprättade	strukturer	och	

rutiner	på	hur	man	hanterar	jakande	svar	på	våld	i	nära	relation,	
• samt	att	alla	medarbetare	känner	sig	trygga	i	att	ställa	frågor	om	våld	på	rutin.	

	
Metod	
Uppdraget	pågår	till	2021	och	handlar	om	att:	

• hitta	rutiner	och	metoder	för	att	upptäcka	dels	personer	som	har	utsatts	för	våld,	dels	
personer	som	utövat	våld	samt	deras	eventuella	barn,	

• ta	fram	övergripande	information	om	våld,	lagstiftning,	skydd	och	stöd,	
• skapa	riktlinjer	för	att	hänvisa	de	personer	som	är	berörda	till	socialtjänst,	hälso-	och	

sjukvård,	rättsväsendet	samt	övriga	aktörer	inklusive	civilsamhället,	
• stärka	stödet	till	de	personalgrupper	som	arbetar	inom	ovanstående	myndigheter	och	

verksamheter.	
		

Resultat	
Under	2020	har	fortsatt	information	till	projekt	inom	samordningsförbundet,	ESF-projekt	
samt	till	kommuner	i	Skaraborg	getts	om	hur	att	identifiera,	ställa	frågan	samt	ge	initial	
rådgivning	och	vägledning.		
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Genom	att	ställa	validerande	frågor	utifrån	frågeformuläret	i	projektet	ökar	inte	känslan	av	
utanförskap	för	den	enskilde	och	handläggarens/handledarens	kompetens	och	kunskap	om	
råd-	och	vägledning	är	till	stor	nytta	för	den	stora	massan.		
	
Genom	erforderligt	informations-	och	kompetensmaterial	som	finns	tillgängligt	för	
handläggare/handledare	och	klienter/deltagare	skapas	trygghet	att	fortsatt	arbeta	utifrån	
projektets	intention,	att	våga	ställa	frågan	och	veta	hur	att	hantera	svaret.		
	
Inom	ramen	för	projektet	har	det	getts	möjlighet	att	påbörja	arbetet	med	att	skapa	en	
förhoppningsvis	hållbar	handlingsplan	i	kommunerna	och	i	de	olika	projekt	som	bedrivs	av	
Samordningsförbundet,	där	frågan	om	våld	kommer	att	succesivt	ställas	alltmer	på	rutin	och	
hur	man	ska	arbeta	med	de	kvinnor	och	män	som	blir	utsatta	för	våld	i	nära	relationer.	De	
som	blivit	utsatta	för	våld	har	på	detta	sätt	blivit	mer	synliggjorda	så	att	man	bättre	kan	
erbjuda	och	hjälpa	dem.		
	
Analys	
Genom	projektet	har	det	varit	möjligt	att	sätta	igång	processer	där	man	har	insett	att	man	
måste	börja	med	att	våga	ställa	frågan	om	någon	blivit	utsatt	för	våld	och	skapa	rutiner	hur	
man	hanterar	svaret	och	vart	man	ska	vända	sig	till	så	att	den	som	varit	utsatt	får	den	hjälp	de	
behöver,	men	också	utforma	bra	samverkansformer	mellan	verksamheter.	Genom	dialog	med	
kommunerna	och	olika	projekt	inom	samordningsförbunden	har	de	fått	analysera	behovet	av	
ett	förändrat	arbetssätt	och	projektet	har	kunnat	ge	förslag	på	hur	de	kan	utveckla	deras	
arbete	med	att	börja	våga	ställa	frågan	om	våld.	
	
Svagheter	kan	vara	att	beslutandegången	kan	se	olika	ut	i	projekten	och	ut	i	kommunerna,	
vilket	kan	bidra	till	att	förslag	om	förändringar	inte	beslutas	av	en	och	samma	instans,	vilket	
bidrar	till	att	arbete	med	att	börja	ställa	frågan	och	skapa	rutiner	kan	dröja.	Rådande	
pandemin	har	också	försvårat	arbetet	då	många	verksamheter/projekt	inom	
samordningsförbunden	har	fått	stängas	ner	eller	enbart	bedrivas	på	distans.	
	

Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg 
	
Projektets	namn	
Tidig	förstärkt	samverkan	i	Östra	Skaraborg	
	
Projektägare	
Försäkringskassan	
	
Projektperiod	
2020-09-01–2020-12-31	
	
Bakgrund	
Sjukpenningtalen	i	Västra	Götalands	län	är	tredje	högst	i	riket	och	Skaraborgs	sjukpenningtal	
är	högre	än	för	Västra	Götalands	län,	kvinnornas	andel	av	sjukskrivningar	är	ca	65	%.	Hos	
kommunerna	i	Skaraborg	som	arbetsgivare	är	kvinnornas	andel	av	sjukskrivningar	
överstigande	14	dagar	mellan	85-93	%.	Olika	former	av	samverkan	har	prövats	tidigare	med	
målsättningen	att	fler	kvinnor	i	s.k.	kontaktnära	yrken,	framförallt	med	psykiatriska	diagnoser	
relaterade	till	stress	och	ångest	ska	kunna	komma	åter	i	arbete	tidigare	eller	att	sjukskrivning	
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ska	kunna	undvikas	med	förebyggande	åtgärder.	Utifrån	projekt	4	ESS	som	bedrivits	i	
Småland	inom	ramen	för	ESF	vill	vi	tillvarata	de	positiva	effekter	som	beskrivits	genom	att	
utveckla	ett	strukturerat	förstärkt	samarbete	med	tidiga	aktiva	insatser	mellan	kommunerna	
och	Försäkringskassan.	
	
Syfte	
Skapa	arbetsmetoder	där	arbetsgivare	är	den	sammanhållande	parten	för	att	arbeta	med	
tidiga	insatser,	och	genom	detta	arbetssätt	ge	fler	anställda,	huvudsakligen	kvinnor,	
förutsättningar	att	bibehålla	en	egen	försörjning	och	undvika	sjukskrivningar.	
	
Mål	

• Målet	är	att	minska	sjukfrånvaron	hos	anställda	i	aktuella	kommuner	genom	att	tidigt	
identifiera	åtgärder	som	kan	göra	det	möjligt	att	vara	kvar	i	arbete	eller	ge	möjlighet	
att	tidigt	återgå	i	arbete.		

• Under	projekttiden	arbeta	fram	strukturerad	metod	med	standardiserade	frågor	
avseende	våldsutsatthet.		

• On kad	kunskapsnivå	för	chefer	avseende	rehabiliteringsansvar	och	
rehabiliteringsprocessen.	

	
Metod	

• Regelbundet	avsatta	tider	varannan	vecka	för	gemensamma	möten	kring	individer	i	
målgruppen.	I	dessa	möten	deltar	förutom	individen	även	arbetsgivaren	och	
Försäkringskassan	som	deltar	även	om	aktuellt	ersättningsärende	inte	startats	om	det	
gemensamt	bedöms	finnas	behov	av	samverkan.	Arbetsgivaren	ska	överväga	om	
företagshälsovården	ska	delta.	

• Att	tidigt	i	processen	identifiera	de	som	har	behov	av	förstärkt	stöd	för	att	komma	åter	
till	arbete/studier.	

• Inom	ramen	för	projektet	skapa	förutsättningar	att	samtliga	parter	strukturerat	och	
regelbundet	ställer	frågor	om	våldsutsatthet	till	deltagare	i	projektet.	

• Försäkringskassan	och	HR	genomför	utbildning	i	försäkringsmedicin	1	gånger	per	år	
för	chefer.	Dessa	utbildningar	sker	med	gemensamt	för	att	inkludera	de	arbetsrättsliga	
delarna.	

• Insatser	riktade	till	arbetsgrupper	via	APT-dialoger	kring	förhållningssätt	och	
förutsättningar	för	ett	hållbart	yrkesliv,	hur	hanterar	vi	ohälsa	och	arbetsförmåga.	

	
Resultat	
Projektet	har	initialt	riktats	till	enheter	inom	vård	och	omsorg,	under	hösten	har	
implementering	genomförts	genom	dialog	och	information	om	syfte	och	mål	till	såväl	
kommunledningsgruppen	samt	personalutskottet	för	att	få	god	förankring	kring	projektet.	I	
Karlsborg	har	projektet	även	haft	riktad	introduktion	till	chefer	inom	vård	och	omsorg.	Under	
2021	är	planen	att	övriga	förvaltningar	inom	kommunerna	ska	kunna	inkluderas	i	projektet	
samt	att	information	kring	våldsutsatthet	kommer	att	inkluderas	i	projektet.	APT-dialoger	ska	
påbörjas	i	Tibro	och	Karlsborg	samt	återupptas	i	Skövde	där	det	finns	en	framtagen	planering	
för	APT-dialoger	så	fort	dessa	åter	är	möjliga	att	genomföra.	
Regelbundna	tider	finns	avsatta	i	respektive	kommun	för	både	generella	dialoger	samt	
avstämningsmöten	i	individärenden.	Den	ökade	smittspridningen	och	belastningen	på	chefer	
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har	inte	skapat	förutsättningar	att	i	önskad	omfattning	komma	igång	med	tidiga	
avstämningsmöten	utan	hittills	har	det	huvudsakligen	handlat	om	generellt	stöd	till	chefer	i	
sjukskrivningsprocessen	och	då	via	telefon/digitala	möten.		
	
Analys	
För	tidigt	att	analyser	men	det	finns	en	förväntan	på	projektet	både	från	ansvariga	politiker	
och	ledningsgrupper.	
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, org. nr 222000-2253 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Fullmäktige i Västra Götalandsregionen 

Fullmäktige i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommun 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 

och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 

kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 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. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 

min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 

om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 

redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi 

ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg för år 2020. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Östra Skaraborgs Samordningsförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalande 

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 förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas 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 i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Skövde den 29 mars 2021 

 

 

Ulla Göthager   Lisa Tenggren 

Förtroendevald revisor  Auktoriserad revisor 

Västra Götalandsregionen  KPMG AB 

och kommunerna  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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 Uppdraget 
På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet Östra Skaraborg, har PwC granskat förbundets 

verksamhet för 2020. Granskningen har genomförts enligt god revisionssed i kommunal verksam-

het. 

Granskningen har utgått ifrån kommunallagens bestämmelser i 12 kap 1§. Detta innebär bland 

annat en prövning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Årsredovisningen har granskats utifrån Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Vi har tagit del av väsentliga dokument som exempelvis verksamhetsplan, årsredovisning, räken-

skapsmaterial, delårsrapport, styrelseprotokoll mm. Vi har intervjuat förbundschefen. 

Denna rapport sammanfattar vår granskning av samordningsförbundets ekonomi och verksamhet 

för år 2020, och har sakgranskats av förbundschef 

 Redovisning och revision 
Enligt gällande lagstiftning skall Samordningsförbundet i sin redovisning i tillämpliga delar följa 

Lagen om kommunal redovisning och bokföring (LKBR) och Kommunallagen (KL).  Av lagstiftning-

en framgår att det i budgeten skall finnas mål för god ekonomisk hushållning, både verksamhets-

mässiga och finansiella. 

Revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-

punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 

görs är tillräcklig. 

Styrelsens uppgift är att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett tillfredsställande sätt. 
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 Mål för god ekonomisk hus-
hållning 

I Samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2020 anges övergripande mål, verk-

samhetsmål, individuella mål samt finansiellt mål. 

Revisorerna skall bedöma om resultatet är förenligt med de mål som beslutats i verksamhets- och 

budgetplan. 

Redovisning och bedömning av förbundets finansiella mål återfinns i årsredovisningen. Förbundets 

mål är att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska upp-

stå och förbundet ska sträva efter en balanserad budget. Förbundet hade för 2020 ett utfall för året 

på ett överskott på 332 tkr vilket gör att vi bedömer att det finansiella målet uppnås. 

I årsredovisningen för 2020 redovisas uppföljning, resultat och analys för individinriktade insatser 

och strukturövergripande insatser. 

 Granskning av årsredovis-
ning 

4.1. Resultaträkning 

Årets resultat uppgår enligt förbundets resultaträkning till ett överskott på 332 tkr. Resultaträkning-

en är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s femte kapitel och redovisar enligt förbundet samtliga 

intäkter och kostnader för året. Förbundet hade i budget för 2020 budgeterat med ett underskott på 

- 544 tkr, detta utifrån att inte riskera att hamna över de statliga rekommendationerna på storlek av 

eget kapital som i sin tur kan ge minskat stöd nästkommande år. Utfallet blev ett överskott på 332 

tkr.  

4.2. Balansräkning 

Balansräkningen är i huvudsak upprättad enligt LKBR:s sjätte kapitel och redovisar enligt förbundet 

deras finansiella ställning per balansdagen. Fordringarna har ökat jämfört med föregående år och 

de likvida medlen har minskat och de korta skulderna har även minskat.  

Det egna kapitalet uppgår till 2.215 tkr på balansdagen. Soliditeten, som anger hur stor del av för-

bundets tillgångar som finansierats med eget kapital, har ökat och uppgår per balansdagen till 47,4 

% (35,5 %).  Det egna kapitalets motsvarar 25 % (21 %) av erhållna medlemsbidrag för 2020 vilket 

överstiger Nationella rådets rekommendationer. 
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 Intern kontroll  
5.1. Delegationsordning och attestreglemente 

Förbundets internkontrollplan för 2020 innehåller flera processer som kopplats till rutiner och även 

tidsplan för avstämning. Riskbedömningen av respektive process är även beaktat och ansvar för 

processerna framgår av internkontrollplanen. Attestordning framgår av internkontrollplanen. 

I planen framgår även förbundets delegationsförteckning och viktiga policys.  

Vi har som del i granskningen av förbundets förvaltning granskat ett antal stickprov avseende at-

test och vi gör bedömningen att hanteringen i allt väsentligt följer upprättat reglemente. Vår be-

dömning är att upprättad internkontrollplan och attestförteckning i huvudsak är i enlighet med god 

internkontroll.  

5.2. Internkontrollplan 

Förbundet har under 2020 fattat beslut om intern kontrollplan för förbundets verksamhet. Det finns i 

dagsläget ett antal identifierade riskområden där risknivå och åtgärder anges. 

 Verksamheten 
Samordningsförbundets styrelse beslutar om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. En verksamhetsplan för 2020 har fastställts 

av styrelsen. Av verksamhetsplanen framgår bl. a. övergripande mål, verksamhetsmål, individuella 

samt finansiellt mål. 

Inför 2021 har de tre samordningsförbunden och dess medlemskommuner enats om att slå sam-

man de tre förbunden till ett gemensamt samordningsförbund. Under 2020 har de tre förbundens 

presidier samt ytterligare tre kommunala representanter, tillsammans med inhyrd konsult, utgjort 

en styrgrupp för samgåendet. Tidigt beslutades att det västra förbundet skulle vara det förbund 

som skulle vara kvar och att det norra och östras medlemmar skulle övergå till det västra som vid 

samgåendet den 1 januari 2021 bytte namn till Samordningsförbundet Skaraborg. 

 Vår bedömning  
Årsredovisningen innehåller en redovisning av verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.   

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering 

och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och 

vara upprättad enligt god redovisningssed. 

Den interna kontrollen bedömer vi ha brister eftersom styrelsen inte fått återrapportering av ge-

nomförda intern kontrollaktiviteter. 

Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig 
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Samordningsförbundet Östra Skaraborgs revisorer enligt de villkor och under 

de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/154 

§ 111 Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 
 

Hajrudin Abdihodzic (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2020. 
 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än 
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på 
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.   
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

 godkänna årsredovisning avseende år 2020 för 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 
samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 45/2021 ”Beslut om årsredovisning 

Tolkförmedling Väst 2020”, 2021-04-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-04-12. 
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431 

”Årsredovisning 2020”. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020. 
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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 
2021-04-12 
 
Ärendenummer 
2021/154 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 
Tolkförmedling Väst 2020 
 
Ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till 
årsredovisning för verksamhetsår 2020. 
 
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 färre än 
budgeterat. Det lägre utfallet beror på pandemin och dess påverkan på 
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov.   
 
Av revisionsberättelsen för år 2020 framgår att revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 
 
Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag 2021-04-09 Tolkförmedling Väst § 431 

”Årsredovisning 2020”. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2020. 
 Rapport Intern kontroll, Tolkförmedling Väst 2020. 

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

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 godkänna årsredovisning avseende år 2019 för 

kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, 

samt de enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2019. 

 
 
Sändlista 
Tolkförmedling Väst 
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Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 
 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal 
nyckeltal.  
 
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt 
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad 
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning 
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige. 
 
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten 
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt. 
 

Förbundet (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 195 487 220 370 203 940 186 901 193 198 

Verksamhetens kostnader -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 -190 564 

Årets resultat 3 465 5 867 5 295 79 2 344 

Soliditet (%) 53 % 49 % 48 % 43 % 42 % 

Nettoinvesteringar 10 086 3 031 0 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten 
genomförts på distans. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Christina Nilsson (KD), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Ulf Genitz (C), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 
 

Förbundets verksamhet 

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än 
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas 
verksamheter och därmed deras tolkbehov.  

 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har 
minskat jämfört med föregående år och är nu 
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt 
kopplad till det nya verksamhetssystemet som 
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under 
införandefasen som förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har 
bidragit till den lägre tillsättningsgraden. 
 

 

  

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2020 316 000 99,0 % 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 
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Tolkar och översättare 

Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar 
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även 
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de 
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020 
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som 
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat 
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat 
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar. 
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk 
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.  
 
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som 
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en 
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även 
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.  
 
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört 
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins 
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och 
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i 
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar 
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och 
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter 
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att 
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30 
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en 
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av 
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå. 
 
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-
teamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av 
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80 
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska 
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning 
på distans. 
 
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri 
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev 
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd. 
 
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta 
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer 
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning. 
 
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under 
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten. 
 

Kunder  

Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 
kunder. Den 31 december 2020 hade 
förbundet 5 696 registrerade 
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av 
samtliga uppdrag hos förbundets 
medlemmar4. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen (VGR), som står för 
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation 
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt 
har en koppling till pandemin. Göteborgs 
Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal bokade 
uppdrag.  
 

                                                 
3 Tidigare utbildningsnivå 1C 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 75%

Göteborgs Stad
12%

Övriga medlems-
kommuner 13%

Icke medlemmar 0%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Ekonomi 

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolk- 
och översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolk- 
och översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och 
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt 
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya 
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen 
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För 
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är 
beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Driftsättning av nytt verksamhetssystem 

Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni. 
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya 
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av 
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela 
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå 
tillbaka. 
 

Winningtemp 

I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör 
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt 
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den 
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dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även 
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en 
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband 
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande 
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna 
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.    
 

Certifiering enligt FR2000 

I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har 
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem 
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande. 
 

Covid-19 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre 
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas 
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad 
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade 
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta 
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt 
uttryckte sitt missnöje över situationen. 
 
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins 
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar, 
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av 
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars. 
 

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning 

Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av 
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning 
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.  
 

Upphandling telefoniplattform  

På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den 
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal 
beräknas vara klart under våren 2021. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
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Styrning och uppföljning av verksamheten 

Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och 
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter 
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. 
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa 
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat 
markant under året. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under 
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av 
pandemin.  
 

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99,5 % ≥99 % 99 %  

Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 % 

1,2 % <1 % 0,8 %  

 

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 



14 (30) 
 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %. 

4,1 % ≥5 %  4,5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 14 %.  

14,4 % ≥14 % 20 %  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 
1C5 ska uppgå till minst 60 %. 

57,6 % ≥60 % 62,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall 
2020 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 50 %. 45,2 % ≥50 %  56 % 

 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorer 
Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall  
2020 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,0 % <5 %  6,7 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79 - >79 75  

 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Utfall  
2020 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 
tolkuppdrag. 

40,3 % ≥50 %  60,3 %  

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på 
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under 
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och 
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt. 
  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att 
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk 
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större 
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt. 
 

                                                 
5 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå 
till minst 5 %. 
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på 
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även 
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade 
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer 
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %. 
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå 
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning 
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som 
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en 
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på 
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade 
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till 
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.  
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av 
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med 
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock 
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har 
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya 
                                                 

6 Utbildningsnivå 1C för tolk benämns fr o m 2020 som ”utbildad tolk” 
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av 
inbetalningar. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2020 2019 2018 

    

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 465  5 867  5 295  

    

minus samtliga realisationsvinster/förluster 0  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta 0  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 0  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0  0  0  

    

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 3 465  5 867  5 295  

    

Årets balanskravsresultat 3 465  5 867  5 295  

Balanskravsresultat att reglera 0  0  0  

     

    

Budgetomslutning     

Verksamhetens kostnader 190 985  214 448  198 506  

Personalkostnader egen personal 29 189  30 578  30 526  

A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 150 430  171 542  156 205  

Nettoinvesteringar 10 086  3 031  0  

Likvida medel 31/12 respektive år 13 494  18 273  17 584  

    

Resultat    

Årets resultat 3 465  5 867  5 295  

Ingående Eget kapital 30 864  29 455  24 160  

    

Nyckeltal    

Kassalikviditet 173 % 188 % 191 % 

Soliditet 53 % 49 % 48 % 
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Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetare 

Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser 
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång 
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare 
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020. 
 
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen 
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för 
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.  
 
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och 
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu 
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats 
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av 
året efter intern rekrytering. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i 
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive 
kontor.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets 
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer 
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats. 
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan 
jul.  
 
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang 
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet 
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket 
om måluppfyllelse. 
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor 
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig. 
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.  
 
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en 
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet 
jämfört med 2019. 
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad 
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet 
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre 
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser 
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt 
föräldra- och tjänstlediga under året. 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna 
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns 
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid 
minsta sjuksymptom stanna hemma.  

 Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är 
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) 
har mer än halverats jämfört med föregående år och är 
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga 
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och 
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig. 
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19. 
  

Ålder 29 år eller 
yngre 

30-49 år 50 år eller 
äldre 

Sjukfrånvaro 3,7 % 5,3 % 8,8 % Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020 
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med 
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i 
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin. 
 

Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  

Omvärld 

Knappt 13 000 människor sökte asyl 
under 2020 vilket nästan är en halvering 
jämfört med föregående år. Flest 
asylsökande kom från Syrien, 
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan. 
Jämfört med föregående år har antalet 
asylsökande minskat vilket är en effekt 
av pandemisituationen i världen. 
Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.7  
 

Utgångsläge 

Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev 
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade 
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en 
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation. 
 
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet 
gentemot förbundet följts upp. Den första 
mätningen visade på en stor variation och 
tolktjänster köptes i mer eller mindre 
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet 
har under åren som följt aktivt arbetat för att 
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade 
köp från andra leverantörer minskat med 80 % 
jämfört med första mätningen.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år 
även under 2020 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av 
utförda uppdrag. I de tio största språken 
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag 
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade. 
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk. 
 

                                                 
7 www.migrationsverket.se 

Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31 
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Framtid 

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av 
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning 
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren 
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt 
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under 
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.  
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning 
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då 
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att 
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka 
ytterligare.  
 
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara 
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en 
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.  
 
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis 
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under 
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.  
 
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under 
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att 
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams. 
 

Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020 
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Budget 2021  

Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i 
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %. 
 
 

 Budget 2021 (tkr) 

Verksamhetens intäkter 216 000 

Verksamhetens kostnader 216 000 

Årets resultat 0 

 

Ekonomisk plan 2021-2023  

Budget, (tkr) 2021 2022 2023 

Intäkter 216 000 220 000 224 000 

Kostnader 216 000 220 000 224 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Räkenskaper 

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen 
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket 
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet. 
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not Budget 2020 2020 2019 

     

Verksamhetens intäkter 1 221 000 195 487 220 370 

Verksamhetens kostnader 2 -219 515 -190 985 -214 448 

Avskrivningar 3 -1 435 -1 002 -24 

  
 

  

Verksamhetens nettokostnader  50 3 500 5 898 

  
 

  

Finansiella intäkter 4 5 2 7 

Finansiella kostnader 5 -55 -37 -38 

  
 

  

Resultat före extraordinära poster  0 3 465 5 867 

  
 

  

Extraordinära poster  0 0 0 

  
 

  

Årets resultat  0 3 465 5 867 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020 2019 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

Immateriell anläggningstillgång 6 11 827  2 671  

Inventarier 7 264  336  

Summa anläggningstillgångar  12 091  3 007  

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 8 39 478  41 160  

Likvida medel 9 13 494  18 273  

Summa omsättningstillgångar  52 972  59 433  

    

Summa tillgångar  65 063  62 440  

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

    

Eget kapital    

Eget kapital 10 27 867  22 000  

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 3 465  5 867  

Summa eget kapital  34 329  30 864  

    

Skulder     

Kortfristiga skulder 11 30 734  31 576  

Summa skulder  30 734  31 576  

    

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  65 063  62 440  
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2020 2019 

 Not   

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 10 3 465  5 867  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 002  24  
    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital  4 467  5 891  
    

Minskning kortfristiga fordringar  1 682  2 817  

    

Minskning kortfristiga skulder  -842  -530  
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 307  8 178  
    

Investeringsverksamheten    

Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -10 086  -3 031  
    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 086  -3 031  
    

Finansieringsverksamheten    

Andelskapital 12 0  218  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  -4 676  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  -4 458  

    

Årets kassaflöde  -4 779  689  

    

Likvida medel vid årets början  18 273  17 584  

Likvida medel vid årets slut  13 494  18 273  
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Noter 

Belopp i tkr   

  2020 2019 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 195 300  219 946  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin 171  0  

 Övriga intäkter 16  424  

 Summa 195 487  220 370  
    

2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 387  784  

 Sociala avgifter direktion 152  269  

 Personalkostnader 21 810  22 713  

 Sociala avgifter personal  6 840  6 812  

 Arvoden och ersättning tolkar 124 662  141 236  

 Sociala avgifter tolkar 25 768  30 306  

 Tolkutbildning 395  755  

 Lokalkostnader 3 573  3 568  

 Dator/IT/telefoni/post 3 432  3 529  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  277  384  

 Administrativa- och konsulttjänster 3 579  3 971  

 Summa 190 875  214 327  

    

 Ersättning för revisorer   

 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110  97  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0  14  

 Skatterådgivning 0  10  

 Övriga tjänster 0  0  

 Summa 110  121  
    

3 Avskrivningar   

 Inventarier 1 002  24  

 Summa 1 002  24  
    

4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  7  

 Summa 2  7  
    

5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  0  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  37  

 Summa 37  38  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    

6 Immateriella anläggningstillgångar   

 Pågående investeringar   

 - Nytt verksamhetssystem 2 671  2 671  

 Omklassificering -2 671  0  

 Summa 0  2 671  

    

 Anskaffningsvärde 0  0  

 Ackumulerade avskrivningar 0  0  

 Årets investering  10 086  0  

 Omklassicifering från pågående investering 2 671  0  

 Årets avskrivning -930  0  

 Utgående bokfört värde 11 827  0  
    

7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 601  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 265  -1 241  

 Årets investering  0  360  

 Årets avskrivning -72  -24  

 Utgående bokfört värde 264  336  
    

8 Fordringar   

 Kundfordringar 23 973  25 217  

 Div. kortfristiga fordringar 0  10  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 505  15 933  

 Summa 39 478  41 160  
    

9 Kassa och bank   

 Bank 13 494  18 273  

 Summa 13 494  18 273  

    

10 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 27 867  26 676  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 0  -4 676  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 997  

 Årets/periodens resultat 3 465  5 867  

 Summa 34 329  30 864  
    

11 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 2 617  3 622  

 Moms 7 907  8 369  

 Personalens skatter och avgifter 6 575  6 719 

 Skulder till anställda 0  0  

 Upplupna semesterlöner 1 059  882  
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 Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter 12 450  11 887 

 Övriga upplupna kostnader 126 97  

 Summa 30 734  31 576  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020. 
    

12 Andelskapital   

 Årets förändring av andelskapital 0  218  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   

 Summa 0  218  
 

 

Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är 
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat 
nollresultat. 
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den 
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till 
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att 
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.  
 
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under 
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget. 
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera 
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av 
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd 
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade 
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den 
planerade volymen uppnåtts under året. 
 
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet 
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000 
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat. 
 
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat 
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa 
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade 
insatser under året.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Budget 2020 

Förmedlingstjänster 195 300 221 000 

Övriga intäkter 187  

Summering 195 487 221 000 

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 1 100 

Personalkostnader  28 650 32 076 

Arvoden uppdragstagare 150 430 174 590 

Tolkutbildning 395 1 500 

Lokalkostnader 3 573 3 625 

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 849 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 403 

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 3 373 

Finansiella kostnader 1 037 1 485 

Summering 192 022 221 000 

RESULTAT   

Årets resultat 3 465 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2020 

 
 

Förbundets investeringsverksamhet 

Investering i nytt verksamhetssystem 
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete 
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande 
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande 
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören. 
  

2019 2020 Totalt utfall Budget Avvikelse 

Utfall, tkr 2 671 10 086 12 757 12 000 757 
Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem 
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har 
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och 
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.  
 
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling 
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att 
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen. 
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed 
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen 
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner 
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.  
 
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor 
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig 
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men 
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar 
under kommande år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/37 

§ 105 Beslut om utbetalning av partistöd 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 
år 2021 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet 
med redovisad förteckning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen 
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden  
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att: 

 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person 
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet. 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. 

 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet.  

 
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i 
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti 
och år (47 600 kronor år 2021), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (7 140 kronor år 2021). 

 
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, 
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott 
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit 
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 
2021 ska utgå enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Parti 

Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd 

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 47 600 128 520 176 120 
Moderaterna 7 47 600 49 980 97 580 
Sverigedemokraterna 5 47 600 35 700 83 300 
Centerpartiet 3 47 600 21 420 69 020 
Liberalerna 3 47 600 21 420 69 020 
Kristdemokraterna 2 47 600 14 280 61 880 
Vänsterpartiet 2 47 600 14 280 61 880 
Miljöpartiet 1 47 600 7 140 54 740 
Totalt 41 380800 292 740 673 540 
 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att partistöd för år 2021 ska utgå till politiska partier i 
kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 51/2021 ”Beslut om utbetalning av partistöd 

2021”, 2021-04-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd 2021”, sekreterare Karin 

Hammerby, 2021-03-31. 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 

 



 1/2
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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 
2021-03-18 
 
Ärendenummer 
2021/37 Kommunfullmäktige 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd år 2021 
 
Ärendet 
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen 
för kommunalt partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden  
2015-2018. Reglerna innebär bland annat att: 

 Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person 
vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet. 

 Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. 

 Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. 
Redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. 

 Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av 
partistödet.  

 
Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i 
Tidaholms kommun där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti 
och år (47 600 kronor år 2021), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per 
mandat och år (7 140 kronor år 2021). 

 
Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, 
redovisa hur partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott 
under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. Om redovisning och 
granskningsrapport inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 
tid utbetalas inget stöd. 
 
Beslutsunderlag 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 

granskningsrapport och intyg. 
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 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med 
granskningsrapport och intyg. 

 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med 
granskningsrapport och intyg. 

 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 
 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit 
med efterfrågat redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 
2021 ska utgå enligt följande: 
 

Parti 

Antal 
mandat 
för vilka 
en vald 
ledamot 

är 
fastställd 

Grundstöd Mandatstöd Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 47 600 128 520 176 120 
Moderaterna 7 47 600 49 980 97 580 
Sverigedemokraterna 5 47 600 35 700 83 300 
Centerpartiet 3 47 600 21 420 69 020 
Liberalerna 3 47 600 21 420 69 020 
Kristdemokraterna 2 47 600 14 280 61 880 
Vänsterpartiet 2 47 600 14 280 61 880 
Miljöpartiet 1 47 600 7 140 54 740 
Totalt 41 380800 292 740 673 540 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 
år 2021 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet 
med redovisad förteckning. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen  
Ovan nämnda partier 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd  

Parti 
      

Organisationsnummer (om detta finns) 
      

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Telefon 
      

Bankkonto eller bankgiro/plusgiro 
      

Redovisningen avser år 
      

Erhållet partistöd 
      

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin 
      

Datum 
      

Datum 
      

Ordförande 
      

Kassör 
      

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

 
 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 
med granskningsrapport och intyg

Tidaholms kommun
Kansliavdelningen
522 83 Tidaholm
tidaholms.kommun@tidaholm.se
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Granskningsrapport och intyg1 

Granskningsrapport 
      

Datum 
      

Granskning genomförd av 
      

Namnförtydligande 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg ST 2017-01 

 
 

 
 
1 Granskning av om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts ska göras av en av 
partiet utsedd granskare 
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Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun  
 
Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med 2015-01-01.  
 
I kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 §§ finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Tidaholms kommun ska därutöver gälla följande. 
 
 
Rätt till partistöd 
§ 1 
Det lokala partistödet i Tidaholms kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad 
som föreskrivs i 2 kap 9 § kommunallagen. 
 
 
Grundstöd och mandatstöd 
§ 2 
Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år, samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år. 
-  

 
Fördelning av partistödet 
§ 3 
Vid fördelning av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 1 månad efter det att representation har upphört. 
 
 
Redovisning och granskning 
§ 4 
En mottagare av partistödet ska årligen, senast 31 mars, lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska det bifogas ett granskningsintyg. 
 
 
Årlig utbetalning 
§ 5 
Partistödet betalas ut årligen i förskott under juni månad efter beslut av fullmäktige.  
Om redovisning och granskningsrapport, enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen, inte har 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

2015:1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/128 

§ 98 Beslut Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2020 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem 
till känna.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att det har förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och 
tillbud fungerat, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka andelen 
tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket 
senaste åren, men några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det 
är områdena kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet 
av överordnad chef samt chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns 
stora förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. 
Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och 
paus på dagarna.  
 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna upprättad rapport samt att lägga den till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottets beslut § 46/2021 ”Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, 2021-04-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020”, personalstrateg Sofia 
Petersson, 2021-03-22. 

 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-22 
 
Ärendenummer 
2021/128 Kommunstyrelsen 
   
Sofia Petersson     
0502-60 60 37 
sofia.petersson@tidaholm.se 
 
 
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 Tidaholms 
kommun 
 
Ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs detta i form av checklista som 
sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem 
till känna.  
 
Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
visar att det har förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och 
tillbud fungerat, men kommunen har ett fortsatt arbete kring att öka andelen 
tillbud i en förhoppning att minska arbetsskadorna.  
 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket 
senaste åren, men några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring 
skyddsombud, fördelning av arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande 
arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet.  
 
Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det 
är områdena kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet 
av överordnad chef samt chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns 
stora förbättringsområden kring antalet underställda och administrativ hjälp. 
Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och svårigheter att ta rast och 
paus på dagarna.  
 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport årlig uppföljning 2020 Tidaholms kommun. 

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

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 
upprättad rapport samt att lägga den till handlingarna. 
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Sändlista 
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken
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1 Inledning 

Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om 
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i april 
månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2020 – mars 2021. 
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2 Sammanfattning 

Rapporten avseende årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 visar att det har 
förbättrats väsentligt. Rapporteringen av arbetsskador och tillbud fungerat, men kommunen 
har ett fortsatt arbete kring att öka andelen tillbud i en förhoppning att minska 
arbetsskadorna. 

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ha förbättrats mycket senaste åren, men 
några förbättringsområden kvarstår. Dessa är kring skyddsombud, fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, rutiner gällande arbetsmiljöarbetet och ett fortsatt arbete med att få in 
det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet. 

Arbetsmiljön för Tidaholms kommuns chefer är i många delar mycket god, det är områdena 
kring befogenheter, kunskap om verksamhetens mål och stödet av överordnad chef samt 
chefskollegor som det är som bäst. Däremot finns stora förbättringsområden kring antalet 
underställda och administrativ hjälp. Man uttrycker också en hög arbetsbelastning och 
svårigheter att ta rast och paus på dagarna. 
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3 Arbetsskador och tillbud 

  Antal 

Arbetsskador 248 

Tillbud 158 

Liksom de föregående årens uppföljningar kan vi se att det på en kommunövergripande nivå 
rapporteras fler arbetsskador än tillbud. Kommunen jobbar på att öka mängden tillbud för att 
på sikt få ner antalet arbetsskador. 

Det är återigen så att de stora förvaltningarna står för de flesta anmälningarna och 
övervägande delen är kopplade till specifika brukare eller elever. Särskilda åtgärder har 
vidtagits för dessa individer och personalen har fått handledning och stöd i att arbeta med 
dem på bästa sätt. Vintern var relativt kall och resulterade i som nästan alltid i några fall- och 
halkolyckor. 

Inom omvårdnad är en del av arbetsskadorna kopplade till sjukdom efter utbrott av Covid-19 
på två särskilda boenden. 
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommentar 
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats mycket under det senaste åren. Detta är 
glädjande. Man har blivit bättre på att dokumentera, den årliga uppföljningen fungerar bättre 
och företagshälsovården upplevs fortsatt användas på ett bra sätt. 

Dock kan det systematiska arbetsmiljöarbetet bli än mer en del av det dagliga arbetet och 
skyddsombuden kan inkluderas bättre ute i verksamheterna. 
Tydligare information om de rutiner som finns behövs och en övergripande kontroll av 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter behöver göras för att säkerställa att de funktioner som 
ska ha fördelning fått det. 

81 av 83 enheter har gjort uppföljningen. Målet för 2021 är att samtliga ska genomföra den 
årliga uppföljningen. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

 

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen? 

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas? 

 

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker? 
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Frågor 

 

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens? 

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten? 
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Frågor 

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall? 

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 
 

Cheferna i Tidaholms kommun uttrycker att de har tydliga mål för sin verksamhet och att 
deras chefsuppdrag är tydligt. Man vet om vilka befogenheter man har som chef och man 
känner ett tydligt stöd av överordnad chef. Möten och avstämningar med överordnad chef 
sker regelbundet och man vet vad kränkande särbehandling är samt hur det ska förebyggas 
och hanteras. 

Tyvärr känner många av Tidaholm kommuns chefer en hög arbetsbelastning och en stor del 
har svårt att ta sig tid till rast och paus. Många chefer menar också att man har för dåligt stöd 
med administrativa uppgifter och att man har för många underställda i förhållande till 
uppdraget. Man uttrycker också att man har för dålig kunskap kring arbetsmiljöfrågorna och 
att man ibland får liten hjälp att prioritera vid hög arbetsbelastning. 

Detta sammantaget visar att chefsuppdraget i mångt och mycket har utökats medan stödet 
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inte har det, vilket kan leda till ohälsa hos Tidaholms kommuns chefer. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning? 

 

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet? 

 

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget? 
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Frågor 

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 

 

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar? 
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Frågor 

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

 

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning? 
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Frågor 

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 

 

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning? 
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Frågor 

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 
påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 
riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 
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Frågor 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 
befogenheter? 

 



 

 

17 

5 Förbättrande åtgärder 

- Fortsatt information om varför det är viktigt att anmäla arbetsskador och tillbud, både bland 
chefer och medarbetare. 

- Omtag kring fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Kommunens nya system Novi, 
personalanteckningar, ska bevara dessa. 

- Kommunen har startat en utbildning för skyddsombud som ska ske två gånger årligen. 
Detta som ett steg i att stärka skyddsombuden i deras roll på arbetsplatserna. 

- För att kunna öka kunskapen och medvetenheten i arbetsgrupperna kring systematiskt 
arbetsmiljöarbete har en Power Point tagits fram. Denna ska fungera som stöd för chefen vid 
ex. APT och förhoppningen är att förståelsen gör att arbetet med SAM blir mer naturligt. 

- Fortsatt utbildning för chefer kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Process, styrdokument 
och system. Ev. någon typ av workshop i höst för att stärka kunskap och förståelse. 

- Dialog kring framtagande av dokument för prioriteringsordning vid hög arbetsbelastning för 
de olika förvaltningarnas chefer. 



 2021-04-26 
 

  

Kommunstyrelsen 
Postadress: 522 83 Tidaholm  
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Jämförelse rapport SAM 2019-2020 åtgärder 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt  
arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det  
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra 
skall det förbättras. 
Detta har Tidaholms kommun senaste åren gjort med hjälp av checklista i 
systemet Stratsys som sedan mynnat ut i en rapport.  
Den kommunövergripande är tänkt att det ska ses som en översikt för att både 
kommunledning och politiker ska få en bild av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar i kommunen.  
Vad gäller åtgärderna för att arbetsmiljöarbetet är de relativt lika för både 2019 
och 2020. En förklarning till detta är att arbetsmiljöarbetet är komplext och att 
vi 2019 valde för ”vida” åtgärder för att det skulle ge tydlig effekt. Därför har vi i 
år, 2020, valt mer specifika åtgärder för att på ett bättre sätt kunna stötta 
chefer och medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
Exempel på detta är åtgärd nr. 3 för 2019 som löd: ”Kunskaper kring 
arbetsmiljöarbetet, öka förståelsen även här. Cheferna har ansvar för att 
förmedla kunskap till sina anställda.” Här har åtgärden i stället blivit:  ”För att 
kunna öka kunskapen och medvetenheten i arbetsgrupperna kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete har en Power Point tagits fram. Denna ska 
fungera som stöd för chefen vid ex. APT och förhoppningen är att förståelsen 
gör att arbetet med SAM blir mer naturligt.” Här kommer även ett några paket 
med diskussionsfrågor tas fram som ett stöd för chefen på ex. APT.  
Ett annat exempel är åtgärd nr. 4 för 2019 som löd: ”Färre underställda och 
mer hjälp med administrativa uppgifter. Personalavdelningen gjorde en 
kartläggning över antalet underställda per chef under förra året. Det är upp till 
varje förvaltning att se över hur man kan minska antalet underställda och hur 
hjälpen med de administrativa uppgifterna ska bli bättre.” Detta har i stället 
utmynnat i: ”Dialog kring framtagande av dokument för prioriteringsordning vid 
hög arbetsbelastning för de olika förvaltningarnas chefer.” 
 
Hälsningar 
Sofia Petersson 
Personalkonsult, Personalavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2020/259 

§ 96 Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med den 1 
juli 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 
 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla 
från och med den 1 juli 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om reviderat färdtjänstreglemente”, 

sekreterare Karin Hammerby, 2021-04-26. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29/2021 ”Beslut om yttrande om 

tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-05-05 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
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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 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-26 
 
Ärendenummer 
2020/259 Kommunstyrelsen 
   
Karin Hammerby     
0502-60 60 00 
karin.hammerby@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om reviderat färdtjänstreglemente 
 
Ärendet 
Skaraborgs Kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29/2021 ”Beslut om yttrande om 

tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-25. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
förslaget till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 
2021. 

 
Sändlista 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/131 

§ 29 Beslut om yttrande om tilläggsuppdrag till 
färdtjänstreglemente 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 
juli 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att hantera frågor som avser 
det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Respektive 
kommun beslutar individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i 
Skaraborg har sedan en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger många 
fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler.  
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 juli 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2021 ”Beslut 

om yttrande om tilläggsuppdrag till färdtjänstreglemente”, 2021-03-11. 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, 

färdtjänstreglemente”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2021-03-02. 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 Begäran om yttrande Färdtjänstreglemente, Kommunstyrelsen,  

2021-02-26.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-25 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 
om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-02 
 
Ärendenummer 
2021/131 Samhällsbyggnadsnämnden 
   
Susanne Swärd     
0502-60 61 00 
susanne.sward@tidaholm.se 
 
 
Förslag till beslut om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ”Förslag till beslut om 
tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. 
Skaraborgs direktion/DKR (Delregionalt Kollektivtrafikråd) har bland annat att 
hantera frågor som avser det för kommunerna gemensamma 
färdtjänstreglementet. Respektive kommun beslutar individuellt om 
färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan en lång tid ett 
gemensamt reglemente vilket ger många fördelar. 
 
I december 2020 antog kommunfullmäktige nu gällande färdtjänstreglemente. 
Föregående revidering innebar bland annat beslut om större färdtjänstområde 
samt förändrad taxa vid färdtjänstresor som går genom fyra zoner/kommuner 
eller fler. Revideringen resulterade i kritik ifrån flera organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättningar, vilka vänder sig emot att 
förslaget gör att resor över fyra kommuner och längre blir dyrare än idag. 
 
Ett tilläggsuppdrag till färdtjänstreglementet har utretts för att presentera en 
lösning för gruppen som drabbas av fördyringar vid längre färdtjänstresor och 
som inte kan åka kollektivtrafik som en del av den längre resan. Lösningen på 
tilläggsuppdraget presenterades vid direktionsmötet 5 februari 2021. 
Föreslagen lösning antogs av direktionen och samtliga kommuner i Skaraborg 
rekommenderas att anta det reviderade färdtjänstreglementet.  
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 Färdtjänstreglemente, 2021-03-02.  
 Begäran om yttrande Färdtjänstreglemente, Kommunstyrelsen,  
 2021-02-26.  
 E-postmeddelande från Skaraborgs kommunalförbund, 2021-02-16. 
 Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 ”Förslag till beslut 

om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”, 2021-02-05. 
 
Utredning 
Arbetsgruppen för gemensamt färdtjänstreglemente har arbetat med 
tilläggsuppdraget. De diskussioner som lett fram till föreslagen lösning 
sammanfattas i, ”Protokollsutdrag Skaraborgs kommunalförbund § 5 Förslag 
till beslut om tilläggsuppdrag, färdtjänstreglemente”. 
 
Arbetsgruppen har prövat flera olika inriktningar på lösningar både inom och 
utanför reglementet, och med inriktning på färdtjänstområdet, egenavgifterna 
samt att ”kompensera” resenärer.  
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Förslag till lösning på tilläggsuppdraget innebär att en maxtaxa införs. Den 
färdtjänstberättigade betalar aldrig mer än vad egenavgiften för en resa 
genom åtta zoner/kommuner kostar, även om resan är sträcker sig genom nio 
zoner/kommuner eller fler. Taxan räknas årligen upp enligt Taxi-index för 
anropsstyrd trafik.  
 
Med föreslagen lösning behålls fördelarna med det större färdtjänstområdet 
och en fortsatt möjlighet att boka kortare färdtjänstresor inom till exempel 
Göteborg kvarstår, detta utan att kontakt med handläggare krävs. Förslaget 
innebär också att principerna för likabehandling uppfylls, det kräver ingen 
extra handläggning samt är lätt att förklara. 
 
Nuvarande    Enligt Förslag    
Enkel resa inom  Vuxen  Ungdom   Enkel resa inom  Vuxen  Ungdom  
En zon  60 45  En zon  60 45 
Två zoner  105 79  Två zoner  105 79 
Tre zoner  150 113  Tre zoner  150 113 
Fyra zoner  240 180  Fyra zoner  240 180 
Fem zoner  330 248  Fem zoner  330 248 
Sex zoner  420 315  Sex zoner  420 315 
Sju zoner  510 383  Sju zoner  510 383 
Åtta zoner  600 450  Åtta zoner  600 450 
Nio zoner  690 518  Nio zoner  600 450 
Tio zoner  780 585  Tio zoner  600 450 
Elva zoner  870 653  Elva zoner  600 450 
Tolv zoner  960 720  Tolv zoner  600 450 
 
De längre resorna har hittills utgjort en liten del av det totala färdtjänstresandet 
i Skaraborg. Endast ca 10 % av resorna går längre än genom tre 
zoner/kommuner och resor över åtta zoner/kommuner eller fler är ännu färre.  
 
Dessa siffror gällde dock då antalet längre resor (regionfärdtjänst) var 
begränsade till 10 enkelresor per år. Sannolikheten för att det skulle bli en 
betydande ökning av antalet längre färdtjänstresor (efter pandemin) i och med 
införande av ett maxbelopp på egenavgiften, i kombination med att det inte 
finns någon begränsning i antal resor, bedöms som relativt liten. I de fall en 
stor negativ ekonomisk effekt uppstår för kommunerna finns givetvis 
möjligheten att på nytt se över färdtjänstreglementet.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Revideringen innebär att en maxtaxa införs för 
färdtjänstresor som sträcker sig genom åtta zoner/kommuner eller fler. Det 
reglemente som föreslås gälla från och med 1 juli 2021 framgår i sin helhet i 
Bilaga 1 Färdtjänstreglemente. 
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1. Allmänt  
 
”Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionshin-
der, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet om-
fattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmän-
na” (7§ i Lagen (1997:736) om färdtjänst). 

 
En resa som kan ske med allmänna kommunikationer ska ske med den  
allmänna kollektivtrafiken. Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken 
innebär att resenären exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, 
göra sig förstådd med mera. 
 
Är den allmänna kollektivtrafiken utformad så att en funktionshindrad person 
kan använda den föreligger ingen rätt till färdtjänstresa. 
 
 

2. Vad är en färdtjänstresa?  
 
Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken som beviljas efter individu-
ell prövning. 
 
Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av sådana som ska  
bekostas av annan, exempelvis region, försäkringskassa, försäkringsbolag,  
organisationer eller företag. 
 
Färdtjänst får inte nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför 
regionen. 
 
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende på  
resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera  
personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika 
adresser. 
 
Färdtjänstberättigad ska vid resa kunna uppvisa giltig ID-handling. 
 
Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. 
 
 

3. Tillstånd  
 
Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlig-
het med bestämmelserna i §§ 6–9, Lagen (1997:736) om färdtjänst. Funk-
tionshindret ska vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst tre 
månader. 
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Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst ska erhållas, utan det är 
funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna  
kommunikationer som avgör. 
 
Avsaknad av allmänna kommunikationer är inte något skäl för att bevilja  
tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att  
använda allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det 
finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. 
 
Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller 
gångförmåga och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med  
ledsagare, åka närtrafik och/eller flextrafik, åka tåg, genomföra byten, aktuella 
hjälpmedel med mera. Färdtjänstresenären ska därefter vid beställningen  
hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den  
enskildes funktionshinder så tillåter. Detta bedöms av kommunens  
handläggare och innebär att hänsyn tas, till exempel till ett varierat  
hälsotillstånd. 
 
Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen. 

”Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skä-
lig omfattning förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 
2. inom vilket område resor får göras, och 
3. hur många resor tillståndet omfattar. 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begrän-
sas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. 

Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor”. (9§ 
i Lagen om färdtjänst) 

 
För funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret  
tidsbegränsas tillståndet till att gälla mellan den 15 oktober och 15 april. 
 
Om den färdtjänstberättigade har blivit beviljad bilstöd för en  
handikappanpassad bil, som den funktionshindrade själv kör, har den  
färdtjänstberättigade bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om 
den av andra orsaker är obrukbar. 
 
 

4. Återkallande av tillstånd  
 
Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för 
tillståndet inte längre finns. Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas 
om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens 
funktionsförmåga har förbättrats. 
Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  
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allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för 
färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade f 
örhållanden föranleder det. 
Återkallande av färdtjänsttillståndet kan föranledas av; 

 upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s. k. 
bomresor, 

 att färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, 

 att färdtjänstberättigad inte följer beslutsordning avseende resesätt/ 
fordonsval, 

 vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/   
föraren eller 

 vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan 
äventyra säkerheten för färdtjänstresan, 

 att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning. 

Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Om oriktiga uppgifter har   
lämnats vid ansökningstillfället eller om färdtjänsttillståndet används i strid 
med angivna villkor har kommunen rätt att återkalla färdtjänsttillståndet. 
 
 

5. Medresenär  
 
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan.  
Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den  
färdtjänstberättigade. 
 

6. Ledsagare  
 
Tillstånd till ledsagare beviljas endast då den enskilde behöver hjälp under  
färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är  
således knutet till själva resan och inte det behov av hjälp den  
färdtjänstberättigade eventuellt behöver vid resmålet. 
 
Ledsagaren åker avgiftsfritt och måste stiga på och av på samma plats som 
den färdtjänstberättigade. Ledsagaren får inte vara färdtjänstberättigad. 
 
Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte 
någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare. 
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7. Husdjur  
 
Ledarhund och assistanshund får utan kostnad medfölja den  
färdtjänstberättigade. Något annat husdjur får inte tas med vid färdtjänstresa. 
 
 

8. Personaltillstånd  
 
Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, 
gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget  
boende kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare 
även om de inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. 
 
Resan ska då beställas av personal, som uppger till Kund- och Resetjänst att 
den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från  
berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller 
hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra  
motsvarande uppgift, dock inte arvoderade medhjälpare, t.ex.  
kontaktpersoner. 
 
 

9. Individuella behov  
 
Allmän service ingår i avtalet med transportföretaget. Detta omfattar: 

 Hjälp in och ut ur bilen. 
 Hjälp till och från porten. 
 Hjälp med säkerhetsbältet. 
 Hjälp med nödvändiga förflyttningshjälpmedel. 
 Utfärda kvitto på erlagd egenavgift, utan resenärens begäran. 

 

Endast bagage motsvarande vad resenären vanligen har med på bussen, det 
vill säga en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas. 
 
Om resenären behöver särskild service, till exempel hämtas och lämnas inne, 
ska detta uppdrag vara inskrivet i kundtillståndet av färdtjänsthandläggaren. 
 
Endast de förflyttningshjälpmedel som behövs för resans genomförande får 
tas med (exempelvis rollator eller rullstol). Vid behov av bilbarnstol eller  
bilkudde ska denna tillhandahållas av resenären. 
 
Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av ex-
empelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. 
Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om  
specifikt. Handläggaren kan behöva begära in kompletterande medicinskt  
underlag i samband med en sådan prövning. Som särskilda behov räknas inte 
sådana individanpassade behov som att resor endast ska utföras av en  
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bestämd förare eller att resa ska ske med bårtransport. Dessa resor utförs inte 
inom ramen av färdtjänst. 
 

10. Barn  
 
”Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionshinder.” (7§ 2 st i Lagen om färdtjänst) 

 
Utgångspunkten är att barnets förflyttning ska kunna ske självständigt.  
Föreligger sådana väsentliga svårigheter som avses i färdtjänstlagen och som 
i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas färdtjänst, oavsett det 
faktum att barnet i vuxens sällskap skulle kunna förflytta sig eller skulle kunna 
resa utan väsentliga svårigheter. Om barnets svårigheter däremot i huvudsak 
beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, faller barnets 
möjligheter att förflytta sig under föräldraansvaret. Barnet är i detta fall inte  
berättigad färdtjänst. 
I den allmänna kollektivtrafiken får barn under 6 år inte resa utan sällskap av 
en vuxen eller ungdom. Detsamma gäller för barn i färdtjänsten, vilket innebär 
att ledsagare är obligatorisk under hela resan. För barn 6 år och äldre kan det 
finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. 
Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid 
lägre ålder än vid längre resor. Dock kan barnets funktionshinder vara av den 
arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer även om det  
åtföljs av en vuxen eller ungdom. 
 
 

11. Avgift  
 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start  
januari 2021. Taxan räknas upp varje år med index, Taxi index för anropsstyrd 
trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om 
fågelväg. 
 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons 
taxa. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två 
och tre. 
 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra 
och uppåt. Högsta avgift betalas för åtta zoner eller fler. 
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Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, 
påverkas inte egenavgiften. 
 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är avgiften 75 % 
av färdtjänstens egenavgift för vuxna. 
 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen  
ålder, undantaget barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021. 
 
För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad 
eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 
 
Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik.  
Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 

12. Avgift vid utebliven färdtjänstresa  
 
Skulle färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om  
resenären inte avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt 
att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av resenären om 200 kr per  
tillfälle. 
 
 

13. Arbets- och utbildningsresor  
För arbetsresor (anställningsbevis, registrering som egen företagare eller  
motsvarande krävs vid ansökan) och utbildningsresor (gymnasieskola,  

Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner eller flera 600 450 
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högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) 
krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt. 
 
Tillståndet berättigar maximalt till två enkelresor per dag mellan  
folkbokföringsadress och arbete eller utbildning. Den som är beviljad resa kan 
på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. 
 
Arbetsresor får endast gå till ordinarie arbetsplats. Övriga resor i tjänsten ska 
bekostas av arbetsgivaren. 
 
Vid arbets- och utbildningsresor tillåts inte medresenär. 
 
 

14. Färdtjänstområde  
 
Färdtjänstområdet är Västra Götalands län samt de angränsande  
kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö. 
 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare  
färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man 
idag har ett betydande resmönster till, men som ligger utanför  
färdtjänstområdet. 
 
 

15. Resa i annan kommun  
 
För att få tillstånd till resa i annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en 
särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun. 
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet, 
lämnas ersättning för 70% av taxameterbeloppet. Resenären beställer en  
taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till  
kommunens handläggare. 
 
 

16. När får resan ske?  
 
Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna 
kommunikationer i Västtrafik Skaraborg. 
 
Alla dagar: 
Klockan 05.00-02.00 
 
 

17. Beställning av resa  
 
Beställning av resan ska ske till Kund- och Resetjänst under ordinarie  
öppethållandetid. 
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Resan ska beställas senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av  
återresa kan göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa fle-
ra resor samtidigt. Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras 
dygnet runt och senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning. 
 
Avbeställningar och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt och  
senast 60 minuter innan överenskommen tid för hämtning.  
 
 

18. Övrigt  
 
Kommunen har rätt att göra avsteg i enskilda tillstånd från detta reglemente 
om särskilda skäl föreligger. 
 
Särskilda skäl kan antigen vara hänförliga till respektive sökandes  
funktionshinder som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av  
transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan  
väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänst kan tidtabelläggas för ökad integrering mellan den särskilda och  
allmänna kollektivtrafiken. 
 
Vid handläggning av färdtjänsttillstånd samt planering och samordning av  
färdtjänstresor används datorstöd. Personuppgifter som hanteras i detta  
sammanhang omfattas av gällande lagstiftning för behandling av  
personuppgifter. 
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Fannie 
Levin (S) 
 
 
Ärendet 
Fannie Levin (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Fannie Levin (S), 2021-05-02. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Fannie Levin (S) från sitt 
uppdrag som ersättare i social- och omvårdnadsnämnden.  

 
Sändlista 
Fannie Levin 
Social- och omvårdnadsnämnden



From:                                 Anna Eklund
Sent:                                  Mon, 3 May 2021 08:27:11 +0200
To:                                      Marie Anebreid
Subject:                             VB: Lämna uppdrag

 
 

Från: Fannie Levin <fannielewin@hotmail.se> 
Skickat: den 2 maj 2021 17:17
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Lämna uppdrag 
 
Hej Anna! 
Så som jag har förstått det så är det till dig jag ska höra av mig till. Jag skulle vilja lämna mitt uppdrag 
som ersättare i Social och omvårdnadsnämnden. Önskar att lämna mitt uppdrag från och med idag 2021-
05-02.  
Med vänlig hälsning  
Fannie Levin (S) 

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://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1hbm5hLmVrbHVuZEB0aWRhaG9sbS5zZTt0cz0xNjE5OTY4NjM1O3V1aWQ9NjA4RUMyN0FBQTEyMzg2REQ0NEZFRjIyOUNCODJCMEY7dG9rZW49MDAzOGExYTEzNWVmYzVlNGQ0NTNlODk4ZDFlNDNlYmUxMGQxZDcwZTs=
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse -Fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Fannie Levin (S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-05-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Fannie Levin (S-). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. Socialdemokraterna har meddelat att det kommer 
att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Fannie Levin. 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Den valde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-04-26 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2018/406 

§ 53 Fyllnadsval av ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
efter Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-04-26 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Camilla Graaf (-) 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden. Moderaterna har innan sammanträdet meddelat att 
det kommer att finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.  

 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Camilla Graaf 

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden
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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 
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.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Den valde 
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2018/128 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av nämndeman efter Per-Erik Thurén 
(S) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 2021-04-12 att 
entlediga Per-Erik Thurén från sitt uppdrag som nämndeman vid Skaraborgs 
Tingsrätt.  
 
Skaraborgs Tingsrätt har även 2021-04-08 beslutat att entlediga Per-Erik 
Thurén från uppdraget som nämndeman 
 
Kommunfullmäktige ska därmed förrätta ett fyllnadsval av nämndeman för 
återstående tid av mandatperioden 2020-2023. Socialdemokraterna har 
meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Skaraborgs Tingsrätt ”Val av nämndeman”, 2021-04-08  

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till nämndeman i Skaraborgs 
Tingsrätt för återstående tid av mandatperiod 2020-2023.  

 
Sändlista 
Tingsrätten 
Den valde 
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från uppdrag Katarina 
Persson Hill (C) 
 
 
Ärendet 
Katarina Persson Hill (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i social- och omvårdnadsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från Katarina Persson Hill (C), 2021-04-23. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Katarina Persson Hill (C) 
från sitt uppdrag som ledamot i social- och omvårdnadsnämnden.  

 
Sändlista 
Katarina Hill Persson 
Social- och omvårdnadsnämnden



From:                                 Katarina Hill
Sent:                                  Fri, 23 Apr 2021 10:22:38 +0200
To:                                      Tidaholms Kommun
Subject:                             Avsägning av politiskt uppdrag

Hej!
Jag avsäger mig mitt politiska uppdrag i Social-och Omvårdnadsnämnden  fr.o.m idag. 
Det har endast med privata skäl att göra och inte om det politiska uppdragets innehåll. Jag anger 
privata skäl som anledning till att jag nu avslutar mitt uppdrag. 

M.v.h Katarina Persson-Hill 

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://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj10aWRhaG9sbXMua29tbXVuQHRpZGFob2xtLnNlO3RzPTE2MTkxNjYxNzU7dXVpZD02MDgyODNERTdGQzQ2QUNDRkMwQUE2QTBFMUM1MzdGMjt0b2tlbj0yY2ZhMTgwZDJlMjBjOTNjNWI5YWQxMDlmNzhhM2QwYWI0ODE1ZGJlOw==
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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 
2021-05-19 
 
Ärendenummer 
2018/406 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse -Fyllnadsval av ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden efter Katarina Persson Hill (C) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-05-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Katarina Persson Hill (C). 
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i social- 
och omvårdnadsnämnden. Centerpartiet har meddelat att det kommer att 
finnas ett förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Katarina Persson Hill (C). 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxx till ledamot i social- och 
omvårdnadsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Den valde 



 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 
2021-05-21 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse Beslut om entledigande från uppdrag Ulf Alteg 
(M) 
 
Ärendet 
Ulf Alteg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2021-05-18. 

 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ulf Alteg (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Sändlista 
Ulf Alteg 
Barn- och utbildningsnämnden 



From: Anna Eklund
Sent: 19 maj 2021 06:26:10 +02:00
To: Marie Anebreid
Cc:
Subject: VB: Entledigande Bun

För registrering

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ulf Alteg <Ulf.p.Alteg@tidaholm.se> 
Skickat: den 18 maj 2021 21:16
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: Entledigande Bun

Hej Anna.
Jag önskar att bli entledigad från mitt kommunala uppdrag som ledamot i Barn och 
utbildningsnämnden .
Mvh Ulf Alteg.

Skickat från min iPad
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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 
2021-03-19 
 
Ärendenummer 
2018/402 Kommunfullmäktige 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
 Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Ulf Alteg (M) 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2021-05-31 behandla ärende 
kring beslut om entledigande av uppdrag Ulf Alteg (M).  
 
Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från uppdrag Ulf Alteg. 

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

- Kommunfullmäktige beslutar utse xxxx till ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2021-05-31 till 2022-12-31.  

 
Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Den valde 
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.
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                    Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Fredrik Carlsson på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.
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                    Mattias Bygghammar på ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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3810227:
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/1739683/f757edd2b6be5c8d232c31a1dc924808c5072b7d/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-03-1717:40:40
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:42:30
                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:42:32
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Eva Reimhold.


                

                
                
                    Namn: Eva Reimhold ➝ Eva Reinhold


                

                
                
                    E-postadress: eva.reimhold@lidkoping.se ➝ eva.reinhold@lidkoping.se


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:43:56
                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:52:25
                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1717:53:15
                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:46:26
                    Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:47:32
                    Elof Johnsson på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-1812:47:32
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Skaraborgs Kommunalförbund har signerat.
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3734157:
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3734160:
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