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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Dag och tid:

2021-04-07 08:00

Plats:

Sessionssalen/digitalt

Justerare:

Runo Johansson (L) el Ambjörn Lennartsson (M)

Gruppmöten sker digitalt kl 07:30 med inloggning från kl 07:15
Kallade
Ledamöter
Anna-Karin Skatt (S), ordförande, Runo Johansson (L), Bengt Karlsson (S),
Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin
Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Lennart Nilsson (SD).
Tjänstgörande ersättare
Ersättare
Zelal Yesildeniz (-), Othmar Fiala (S), Georgos Moschos (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp (S), Karin Olofsson (MP), Patrik Kristoffersen (KD), Birgitta
Andersson (L), Ida Davidsson (-), Peter Friberg (M), Marika Lund (SD).
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-24
Ärendenummer
2021/93

Kommunstyrelsen

Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut om ändamålsefterlevnaden i de
kommunala bolagen 2020
Ärendet
Tidaholms kommun har tre kommunala bolag, Tidaholms Energi AB (TEAB),
Tidaholms Elnät AB (TENAB) och Tidaholms Bostads AB (TBAB). TEAB är
helägt av Tidaholms kommun (det vill säga kommunen äger 100 procent av
bolaget). TENAB och TBAB är i sin tur helägda dotterbolag till TEAB.
TEAB äger även till 20 procent Bosnet AB samt 3 procent i Netwest AB vars
verksamhet är att driva ett regionalt fibernät.
Kommunstyrelsen ska i ett årligt beslut pröva om den verksamhet som
bedrivits i de kommunägda bolagen, under föregående kalenderår, har varit
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten i
bolagen har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap. § 9
kommunallagen). Beslutet ska sedan delges kommunfullmäktige. Om
kommunstyrelsen finner att det har förekommit brister ska kommunstyrelsen
samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder
(reglemente för kommunstyrelsen § 4 punkt 5).
Med formuleringen ”de kommunala befogenheterna” avses de
kommunalrättsliga principer som skrivits in i bolagsordningen såsom
likställighetsprincipen (2 kap 3 § kommunallagen) och lokaliseringsprincipen
(2 kap 1 § kommunallagen) etc.
I bolagens bolagsordningar beskrivs ändamålen med bolagens verksamhet.
Nedan redovisas ändamålsparagraferna för respektive bolag.
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TEAB
4 § Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen
främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och
distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och
konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms
kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt
försälja sin egenproducerade el.
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Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget bedriva elnätsverksamhet
enligt gällande lagstiftning.
Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun.
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TENAB
4 § Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen
främja distributionen av el inom Tidaholms kommun.
Ändamålsparagraf i bolagsordningen för TBAB
4 § Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun
Beslutsunderlag
 Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna avseende de
kommunala bolagen verksamhetsår 2020, 2021-02-26.
 Bolagens årsredovisningar för verksamhetsåret 2020 (bifogas efter att
protokoll inkommit efter styrelsens sammanträde 2021-03-25).
 Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.
 Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB.
 Ägardirektiv för Tidaholm Bostad AB.
Utredning
Kommunstyrelsen inhämtar underlag för sin årliga bedömning av
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom uppställda ägardirektiv samt genom
bestämmelserna i 17 § i bolagens bolagsordningar. Av 17 § framgår att
kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
I samtliga bolags ägardirektiv § 5.1 framgår att ”Bolaget ska, i samband med
sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som Bolaget
samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till
kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med
att uppfylla sina ägardirektiv”.
TEAB med dotterbolag har i sina årsredovisningar uttalat att de under året
bedömer att de uppfyllt de fastställda kommunala ändamålen på korrekt sätt
enligt bolagsordningen. Bolaget framhåller även att verksamheten har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen. I årsredovisningen framhålls vidare att arbetet med att
uppfylla ägardirektiven är ”en naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen som
för VD som för övrig personal”. Bolaget konstaterar vidare att de under året
har uppfyllt ägardirektivet på ”ett mycket bra sätt” och att de ständigt arbetar
för förbättring där målet är att överträffa ägardirektiven.
Bolaget framhåller vidare att upprättat ekonomimål i ägardirektivet är 15
procent soliditet och utfallet för 2020 var 21 procent för hela koncernen
sammantaget.
Soliditeten i de kommunala bolagen per 2020-12-31 uppgår till:
Soliditet %
TEAB
TENAB
TBAB
TEAB koncernen

2020
25 %
34 %
12%
21%

2019
21%
31%
14%
21%

2018
18 %
31 %
17 %
18 %

Däremot uppnår inte dotterbolag TBAB det uppställda ekonomimålet gällande
soliditet år 2020 då bolaget har 12 procent soliditet. Bolaget framhåller att
orsaken att de inte uppnått 15 procent är för att bolaget tagit upp lån i bolaget
för renoveringar och köp av nya fastigheter. Bolaget konstaterar att detta ger
effekt att soliditeten minskar på kort sikt, men på lång sikt är det positivt för
såväl ägaren som för bolaget.
I TBAB:s ägardirektiv finns även ett avkastningskrav på en direktavkastning på
omkring 5 procent. TBAB har per 2020-12-31 en direktavkastning på 6,45
procent.
TBAB framhåller i sin årsredovisning att bolaget genom moderbolaget har en
aktiv dialog med ägaren Tidaholms kommun om bolagets arbete framåt.
Bolaget framhåller att det under 2021 kommer att hållas ett flertal dialogmöten
för att ha en samsyn på kommande utmaningar i bolaget.
Kommunstyrelsen inhämtar även underlag för sin årliga bedömning av
ändamålsefterlevnaden i bolagen genom lekmannarevisorernas granskning av
bolagen. I granskningsrapporten som upprättas enligt 10 kap
aktiebolagslagen, uttalar sig lekmannarevisorerna om huruvida verksamheten
som bolagen bedrivit varit förenligt med fastställt ändamål och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna för bolagen.
I inkomna granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020 gör
lekmannarevisorerna bedömningen att TEAB, TENAB och TBAB har bedrivit
verksamheten i enlighet med det fastställda ändamålet.
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Gällande revisionsrapporten för TBAB konstaterar dock lekmannarevisorerna
att bolaget inte uppnår ägarens krav avseende soliditet. Lekmannarevisorerna
rekommenderar därför bolaget att vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på
soliditet.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Utifrån bolagens verksamhetsberättelser för 2020, styrelseprotokoll och utifrån
lekmannarevisorernas bedömning, som framgår av granskningsrapporten för
verksamhetsåret 2020, bedömer kommunledningsförvaltningen att Tidaholms
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholm Bostads AB har bedrivit sin
verksamhet enligt de i bolagsordningarna fastställda ändamålen samt att
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att dotterbolag TBAB inte
uppnår till det av ägaren uppsatta ekonomimålet på 15 procent soliditet då
bolaget 2020 har en soliditet på 12 procent. Kommunledningsförvaltningen
instämmer i bolagets bedömning att de åtgärder som bolaget vidtagit i form av
renoveringar och inköp av fastigheter på lång sikt kommer ge en positiv effekt
för bolaget. Förvaltningen instämmer dock i lekmannarevisorernas
rekommendation att bolaget bör vidta åtgärder för att uppnå ägarens krav på
15 procent soliditet. Förvaltningen instämmer även i bolagets bedömning att
det framåt krävs ett gemensamt arbete mellan bolaget och kommunstyrelsen
att ta fram en långsiktig strategi för bolaget så att bolaget på sikt når det
uppsatta målet gällande soliditet.
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att bolagen behöver utveckla och
konkretisera i sin redovisning till kommunstyrelsen (i enlighet med
ägardirektiven § 5.1) hur bolagen under föregående kalenderår har arbetat för
att uppnå upprättade ägardirektiv.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms Energi AB med helägda
dotterbolag Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB under
2020 har bedrivit sin verksamhet enligt det i bolagsordningen
fastställda ändamålet samt att verksamheten utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Sändlista
Tidaholms Energi AB
Revisorerna
Kommunfullmäktige
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Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Energi AB, nedan kallat Bolaget,
gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun
den 2018-03-26 och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den
2018-04-23.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms
kommun. Vidare används begreppet bolagskoncern som benämning på Tidaholms Energi AB och dess dotterbolag.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen
genom
a) gällande bolagsordning,
b) gällande ägardirektiv,
c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.
Styrdokument som har antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
gäller för Bolaget och dotterbolagen om detta anges i det beslut som fattas av
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen vid antagande av styrdokumentet. Det antagna styrdokumentet ska genom Bolagets försorg fastställas
av bolagsstyrelsen i respektive dotterbolag.

2. Kommunens direktivrätt
Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag
Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt pro-
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duktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms kommun.
Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad
inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.
Detta ska bolaget göra genom att:
• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnätsinfrastrukturen
• tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät
främst i Tidaholms kommun utifrån marknadens efterfrågan
• bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor

3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen
Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget utgöra kommunens
verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär
att Bolaget löpande ska:
- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av hela bolagskoncernen,
- arbeta för att Tidaholms kommun erhåller största möjliga ekonomiska
kommunkoncernnytta av sitt ägande av bolagskoncernen,
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i
kommunkoncernen och i bolagskoncernen,
- utvärdera bolagskoncernens strategier och mål samt kontrollera att de
harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter,
- utse ombud att representera Bolaget vid dotterbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombuden.

4. Ägardirektiv
4.1 Kommunens direktiv
Moderbolaget ska via ombud överlämna av kommunen antagna ägardirektiv
för beslut på bolagsstämma i dotterbolagen.
4.2 Bolagets direktiv
Kommunfullmäktige ger med detta ägardirektiv Bolaget rätt att utfärda särskilda ägardirektiv till dotterbolagen i frågor som är av administrativ karaktär
och inte är av sådan art eller betydelse som kommunfullmäktige ska besluta i.
4.3 Dialog
Arbetet med direktiven ska ske i dialog mellan ägaren, moderbolag och dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen, som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de
avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.
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Kommunstyrelsen äger ta del av Bolagets och dess dotterbolags handlingar
och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dotterbolagen och dess
verksamhet. Kommunstyrelsen ska få den information och de handlingar som
styrelsen begär. Informationens art och omfattning ska fastställas efter samråd
med Bolagets styrelse.
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den
verksamhet som Bolaget samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med
att uppfylla sina ägardirektiv.
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen för Bolaget och dotterbolagen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.
5.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet och verksamheten i dotterbolagen.
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt,
undantag anslutningspliktiga ärenden
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Bolagets ägardirektiv till dotterbolag
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300400 basbelopp
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrelsen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas
kommunfullmäktige eller inte.
Bolagets styrelse ska respektera kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och
inte avgöra frågan dessförinnan.
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6. Informationsskyldighet
6.1 Bolagets informationsskyldighet till kommunstyrelsen
Bolaget ska fortlöpande hålla kommunen väl informerad om bolagskoncernens verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande
handlingar från bolagskoncernen till kommunstyrelsen:
a) protokoll från bolagsstämmor,
b) protokoll från styrelsesammanträden,
c) bolagets och dotterbolagens delårsrapporter och årsredovisning,
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen,
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet inges till kommunen. Det ska dock framgå av
materialet att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi
7.1 Allmänt
Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och
ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Soliditeten,
som ett uttryck för bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15
procent. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt
från ovanstående.
7.2 Borgen
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med
kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.
7.3 Budget och handlingsplan
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Bolaget och dotterbolagens budget och handlingsplan ska delges kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.
7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska, utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen, redovisa
hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet.
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7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge
kommunstyrelsen det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna
upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget ska följa de
tidsplaner och anvisningar i övrigt som kommunen meddelar.
I bolagets bokföring ska de olika verksamhetsgrenarnas resultat särredovisas.
7.6 Upphandling
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD
8.1 Tillsättande och avsättande av VD
Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats.
8.2 Instruktion för VD
Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.

9. Arbetsordning för styrelsen
Bolagets styrelse ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente
Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:85) ska tillämpas i
Bolaget.

11 Krisberedskap
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också medverka i kommunkoncernens hantering av
extraordinära händelser samt se till att dotterbolagen deltar vid behov.

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2020/240

Fastställd:

2018-03-26

Reviderad:
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Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2020-08-31 och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den
2020-10-01.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms
Energi AB.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget
med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning
regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning,
b) gällande ägardirektiv,
c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.
Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget.
Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas vid
Bolagets styrelse.

2. Kommunens direktivrätt
Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet
Bolaget ska på olika sätt agera på den lokala bostads- och fastighetsmarknaden för att stärka utvecklingen av Tidaholm. Bolaget är kommunens allmännyttiga bostadsbolag som ska främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. Bolaget ska även främja en god lokalförsörjning i Tidaholms
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kommun. Bolaget ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder och lokaler1, vilket är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt.
Detta ska bolaget göra genom att:









tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och lokaler som bidrar till
att göra Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.
vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala bostads- och fastighetsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter.
bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa ytterligare bostäder och lokaler i Tidaholm.
förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. Bostäderna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk
eller annan bakgrund,
förvalta lokaler som upplåts som hyreslokaler. Lokalerna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund.
ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter boendemiljö och servicenivå
ge lokalhyresgästerna möjlighet till inflytande över lokaler såsom miljö
och servicenivå
bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.

4. Ägardirektiv
4.1 Ägardirektiv
Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på bolagsstämma i dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.
Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbolaget ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information
från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till

1

Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet, i enlighet med 12 kap. 1 § jordabalken, t.ex. lokaler för näringsverksamhet, vård- och omsorgsverksamhet, föreningsverksamhet, kommunalverksamhet och övriga verksamheter inom Tidaholms
kommun
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moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den
verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbolaget. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med
de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina
ägardirektiv.
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen till moderbolaget.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.
5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt
- bildande och förvärv av dotterbolag som inte fusioneras med bolaget
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- fastighetsförvärv större än 400 basbelopp
- bolagsförvärv större än 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- fastighetsförvärv mellan 300-400 basbelopp
- bolagsförvärv mellan 300 - 400 basbelopp, om fastighetsbolaget som
förvärvas skall fusioneras in i Tidaholms Bostads AB
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrelsen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas
kommunfullmäktige eller inte.

6. Informationsskyldighet
6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen
Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas
till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Moderbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.
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Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets
verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar
till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:
a.) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde,
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning,
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
samt
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materialet framgå att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi
7.1 Allmänt
Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet tryggas. Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara
affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag.
Bolaget ska successivt öka sin soliditet så att den uppgår till minst 15 procent
beräknat på justerat eget kapital. Ökningen ska i huvudsak vara ett resultat av
bolagets löpande verksamhet men även köp och försäljning av fastigheter kan
bidra till att målet uppnås.
7.2 Borgen
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.
7.3 Avkastningskrav
Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga
långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Tidaholm med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget ska generera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde
(marknadsvärdet ska beräknas av extern part vart 6:e år).2

2

Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskostnader minus fastighetsavgift.
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7.4 Budget och handlingsplan
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Budget och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till
kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.
7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syftet.
7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge moderbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag
att följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.
7.7 Upphandling
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD
8.1 Tillsättande och avsättande av VD
Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats.
8.2 Instruktion för VD
Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD.

9. Arbetsordning för styrelsen
Bolagets styrelse ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente
Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i
bolaget.

11. Krisberedskap
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser.

Kommunfullmäktige
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Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Elnät AB, nedan kallat Bolaget,
gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun
den 2018-03-26 och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den
2018-04-23.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms
kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms Energi AB.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Bolaget är ett organ för kommunal verksamhet och därmed underordnat Tidaholms kommun. Bolaget ska följa av kommunfullmäktige och av moderbolaget
med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning
regleras Bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) gällande bolagsordning,
b) gällande ägardirektiv,
c) förekommande avtal mellan moderbolaget och bolaget.
Styrdokument som har antagits av styrelsen i moderbolaget gäller för Bolaget.
Det antagna styrdokumentet ska genom moderbolagets försorg fastställas av
Bolagets styrelse.

2. Kommunens direktivrätt
Det åligger Bolagets styrelse och verkställande direktör, VD att följa utfärdade
direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen
eller annan lag eller författning.

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Elnät AB verksamhet
Bolaget är moderbolagets redskap för att med god leveranssäkerhet och med
optimalt resursutnyttjande distribuera elektrisk energi inom i första hand Tidaholms kommun. Bolaget ska arbeta aktivt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt
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Detta ska bolaget göra genom att:
• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av elnätsinfrastrukturen
• tillskapa och aktivt verka för att erbjuda eldistribution i koncessionsområdet
utifrån marknadens efterfrågan
• bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor

4. Ägardirektiv
4.1 Ägardirektiv
Moderbolaget ska via ombud överlämna antagna ägardirektiv för beslut på
bolagsstämma i dotterbolagen.

5. Insyn och ledningsfunktion
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.
Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbolaget ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till
moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den
verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbolaget. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med
de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina
ägardirektiv.
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen till moderbolaget.
Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.
5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfullmäktige för ställningstagande.
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Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- Investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt
undantag anslutningspliktiga ärenden
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Förändring elnätstaxa större än 4 procent i genomsnitt
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrelsen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas
kommunfullmäktige eller inte.

6. Informationsskyldighet
6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen
Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas
till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Moderbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.
Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets
verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar
till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:
a.) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde,
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning,
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
samt
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av
materialet framgå att en sådan åtgärd har skett.

7. Ekonomi
7.1 Allmänt
Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och
ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet. Soliditeten,
som ett uttryck för bolagets finansiella risknivå, ska anpassas efter affärsriskerna och hållas stabil över tiden. Bolagets soliditet ska uppgå till minst 15
procent. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt
från ovanstående.
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7.2 Borgen
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med
kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.
7.3 Budget och handlingsplan
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Budget och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till
kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.
7.4 Förvaltningsberättelsens innehåll
Styrelsen för bolaget ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa
hur verk-samheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala
syftet.
7.5 Underlag för kommunkoncernredovisning
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge moderbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag
att följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.
7.6 Upphandling
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

8. Verkställande direktör, VD
8.1Tillsättande och avsättande av VD
Bolagets styrelse tillsätter och avsätter VD. Bolagets styrelse ska informera
kommunstyrelsen när VD för Bolaget har tillsatts eller entledigats.
8.2 Instruktion för VD
Bolagets styrelse ska ha en skriftlig instruktion för VD

9. Arbetsordning för styrelsen
Bolagets styrelse ska utarbeta och anta en arbetsordning för sitt styrelsearbete.

10. Arkivreglemente
Det av kommunfullmäktige antagna arkivreglementet (2013:13) ska tillämpas i
bolaget.
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11. Krisberedskap
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också vid behov medverka i kommunkoncernens
hantering av extraordinära händelser.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-24
Ärendenummer
2021/95

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Instruktion för ombud inför ordinarie
bolagsstämma år 2021 med Tidaholms Energi AB
Ärendet
Kommunstyrelsen ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud för
att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger
eller annars har intressen i.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till instruktion till
ombuden. Punkterna utgår från § 13 i bolagsordningen.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 § 74 att utse Anna-Karin Skatt (S)
som kommunens ombud med Runo Johansson (L) som ersättare till
bolagsstämmor med moderbolag Tidaholms Energi AB för tiden efter
bolagsstämman 2020 till och med bolagsstämman 2023.
Beslutsunderlag
 Bolagsordning för Tidaholms Energi AB.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
Under punkt 8 a:
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.
Under punkt 8 b:
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.
Under punkt 8c:
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande
direktören för verksamhetsåret 2019.
Under punkt 9:
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

2/3
32
Rösta för att fastställa följande fasta arvoden åt styrelsen i Tidaholms Energi
AB. Förslaget innebär:
Ordföranden 18 procent av riksdagsmannaarvodet.
Vice ordföranden 9 procent av riksdagsmannaarvodet.
Övriga ledamöter 6 procent av riksdagsmannaarvodet.
Rösta för att sammanträdesarvoden och i förkommande fall förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enlighet med kommunens
reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
Rösta för att fastställa regler för arvoden åt lekmannarevisorerna enligt
kommunens reglemente om ersättningar för förtroendevalda.
Under punkt 14 (övriga frågor): har kollat hela 2020 tom 210329 (kollar det
sista nästa vecka)
Anmäla följande beslut fattade av kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktiges beslut § 35/2020 ”Beslut om upphävande av
styrdokument antagna av kommunfullmäktige”, 2020-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 36/2020 ”Beslut om revidering av
krisledningsreglemente”, 2020-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 37/2020 ”Beslut om revidering av
revisionsreglemente”, 2020-03-30
Kommunfullmäktiges beslut § 48/2020 ”Beslut om ställningstagande
angående nyemission av aktier i Bredband Östra Skaraborg AB samt ändring
av bolagsordning gällande namn BOSNET AB, 2020-04-27
Kommunfullmäktiges beslut § 84/2020 ”Beslut om revidering av ägardirektiv
Tidaholms Bostads AB”, 2020-08-31
Kommunfullmäktiges beslut § 91/2020 ”Beslut om bolagsordning för
Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28
Kommunfullmäktiges beslut § 92/2020 ”Beslut om utökad borgensram för
Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-28.
Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 ”Beslut om val av styrelse i det
kommunala bolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28
Kommunfullmäktiges beslut § 94/2020 ”Beslut om val av lekmannarevisorer till
dotterbolaget Stallängens Bostads AB”, 2020-09-28
Kommunfullmäktiges beslut § 102/2020 ”Beslut om förändrad kommunal
borgen för Tidaholms Energi AB”, 2020-10-26.
Kommunfullmäktiges beslut § 123/2020 ”Beslut om borgensram för Tidaholms
Bostads AB”, 2020-12-21
Kommunfullmäktiges beslut § 124/2020 ”Beslut om borgensram för Tidaholms
Energi AB”, 2020-12-21
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktiges beslut § 4/2021 ”Beslut om marköverlåtelse av Kaplanen
1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1”, 2021-01-25
Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges
ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1”, 2021-01-25
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2021 ”Beslut om utökad borgensram för
TBAB, pga Kaplanen 1 och Kungsbro 1”, 2021-01-25
Anmäla följande beslut fattade av kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsens beslut § 45/2020 ”Beslut om antagande av riktlinje för
uppvaktning och avtackning av anställda och förtroendevalda”, 2020-03-04
Sändlista
Ombud och ersättare
Tidaholms Energi AB

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/100

§ 22 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
avseende år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen
avseende år 2020.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport
över avtalssamverkan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse för år 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller en
beskrivning av året som gått och en ekonomisk redogörelse.
Kommunstyrelsens resultat under perioden januari – december 2020 uppgår
till 33,88 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget på 4,75
miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på
4,19 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på minskade
personalkostnader, uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser
till följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel för politiska
prioriteringar. Finansförvaltningens resultat påverkas av ökade
pensionskostnaden för förmånsbestämd pension och blir ett överskott på 0,56
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal.
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen
avseende år 2020.
 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapport
över avtalssamverkan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
avseende 2021”, kvalitets- och verksamhetsutvecklare Lena Kulin,
2021-03 15
 Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2020”, 2021-0225förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2021-03-08.
 Rapport ”Avtalssamverkan Tidaholms kommun 2021”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2021-02-08.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-25
Ärendenummer
2021/100

Kommunstyrelsen

Lena Kulin
0502-60 62 32
lena.kulin@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse för år 2020. Verksamhetsberättelsen innehåller en
beskrivning av året som gått och en ekonomisk redogörelse.
Kommunstyrelsens resultat under perioden januari – december 2020 uppgår
till 33,88 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget på 4,75
miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på
4,19 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på minskade
personalkostnader, uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser
till följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel för politiska
prioriteringar. Finansförvaltningens resultat påverkas av ökade
pensionskostnaden för förmånsbestämd pension och blir ett överskott på 0,56
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med
årsredovisningen ska samtliga nämnder redovisa samverkansavtal.
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram en rapport för detta.
Beslutsunderlag
 Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2020”,
förvaltningsekonom Federico Dell'Anna, 2021-03-08.
 Rapport ”Avtalssamverkan Tidaholms kommun 2021”, kommunjurist
Jenny Beckman, 2021-02-08.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen avseende år 2020.
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport över
avtalssamverkan.

Kommunstyrelsen
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1 Inledning
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1.1 Syfte
Enligt Tidaholms kommuns ekonomistyrningsprinciper skall varje nämnd senast den 1 mars
fastställa en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen innehåller nämndens resultatoch måluppföljning av föregående budgetår. Kommunstyrelsen sammanställer därefter en
årsredovisning för Tidaholms kommun och överlämnar denna till kommunfullmäktige och
kommunens revisorer.

1.2 Sammanfattning
Jämfört med nämndens 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 avvikelsen beror på minskade personalkostnader, uteblivna evenemang och
personalbefrämjande insatser till följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel
för politiska prioriteringar. Finansförvaltningens 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 motsvarande 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 erbjuda distansarbete har bidragit till att hålla
sjukskrivningstalet lågt.
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2 Förvaltningsberättelse
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Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen som fastställdes 1998-05-25 och reviderades senast
2018-10-29 ska nämnden :
•

•
•

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion), samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund;
leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion);
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda mål och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Utöver reglementet är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som kommunstyrelsen utför.
Kommunstyrelsen är även pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt anställningsmyndighet
för alla anställda i Tidaholms kommun.

Kommunstyrelsens förvaltning består av fem enheter :
•
•
•
•
•

Kansli
Ekonomi & verksamhetsstyrning
Personal
IT & kommunikation
Näringsliv
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Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de övriga
förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner,
bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten inom
den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy.

2.1 Viktiga händelser
Under 2020 har Nobia tagit ett inriktningsbeslut samt genomfört MBL-förhandlingar om att
flytta stora delar av fabriken från Tidaholm till Jönköping. Kommunen behöver arbeta vidare
med hur de arbetstillfällen som försvinner kan ersättas av nya. Omställningen påverkar
kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och kommunens attraktivitet. Här behöver
kommunen kraftsamla.
Kriminalvården har meddelat att myndigheten planerar en expansion av sin verksamhet i
Tidaholm. Anstalten ska få nya bostads- och sysselsättningshus uppförda enligt
Kriminalvårdens nya typhuskoncept. De ska byggas i säkerhetsklass 1 och ha cirka 250
platser. Uppskattningen är att anstalten kan stå färdig i början av 2025, förutsatt att inga
större hinder infaller.
Under sommaren väckte en samhällsförening ett folkinitiativ i enlighet med lagen om
kommunal folkomröstning. I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att det ska anordnas
en folkomröstning i frågan.
Budgetberedningen, som ofta utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärktes under
2020 med samtliga nämndpresidier. Med denna sammansättning avsåg budgetberedningen
att arbeta för en bred politisk överenskommelse. Budgetarbetet försenades delvis på grund
av pandemin och först i december fattade kommunfullmäktige beslut om dokumentet
Strategisk plan och budget 2021 – 2023.
Samtliga avdelningar vid kommunledningsförvaltningen har påverkats av pandemin. För att
undvika smittspridning på arbetsplatsen har medarbetarna arbetat växelvis, eller helt och
hållet, på distans. Detta har medfört att vissa planerade aktiviteter har senarelagts. ITavdelningen har arbetat intensivt för att möjliggöra distansarbete under pandemin.
Informationsavdelningen har under året varit ett stöd för förvaltningarna i deras
kommunikation angående pandemin. Kansliavdelningen har möjliggjort att politiska
sammanträden kan genomföras digitalt och rättssäkert. Från september har nämnder och
styrelse sammanträtt digitalt, och från november även fullmäktige. Kansliavdelningen har
även arbetat med att stödja förvaltningarna i juridiska frågor gällande pandemin.
Näringslivsenheten har arbetat med att informera näringslivet om stödåtgärder under
pandemin och stöttat Tidaholms handelsförening på olika sätt. Personalavdelningen har
förmedlat instruktioner utifrån de direktiv som kom från regering och folkhälsomyndigheten,
samt för att minska risken att medarbetare inte blir smittade. Under året slutfördes även
projektet "Heltid en rättighet och deltid en möjlighet".
Ekonomi- och verksamhetsstyrningsavdelningen har arbetat med att se till att kommunen har
en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Avdelningen har ägnat mycket arbete
åt att beräkna olika anpassningar inom nämnderna med fokus på social och
omvårdnadsnämnden.
Förvaltningen har fortsatt sin resa mot ett alltmer digitaliserat och webbaserat arbetssätt. En
uppgradering av kommunens nätverksinfrastruktur och utbyggnad av nuvarande nätverk har
genomförts under året. Ett flertal nya systemstöd har införts och utvecklats under året. Under
året inleddes även ett projekt för framtidens digitala arbetssätt vilket inkluderar införande av
ett nytt intranät. Förvaltningen påbörjade även etableringen av ett gemensamt Kontaktcenter
för kommunen.
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2.2 Framtid - Omvärldsanalys
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Omvärld
Kommunen står inför en demografisk utveckling som kommer att innebära minskade
skatteintäkter. 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.
Covid-19-pandemin har medfört ett ökat behov av digitala möten, inte minst för att kunna
upprätthålla den demokratiska beslutsprocessen på ett smittsäkert sätt. Sedan 2014 har det
enligt kommunallagen varit möjligt att delta digitalt vid politiska möten. Denna möjlighet
utnyttjades dock inte i någon större utsträckning innan pandemin. Under 2020 har det stora
flertalet av Sveriges kommuner genomfört sina politiska möten på distans.
Sedan förvaltningsrätten har ålagt Luleå kommun att upphäva alla fullmäktigebeslut från
december 2020 råder det dock en stor osäkerhet kring hur digitala politiska sammanträden
ska hanteras. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har därför lämnat en hemställan till
regeringen att de rättsliga förutsättningarna för deltagande på distans behöver förtydligas,
inom ramen för snabbast möjliga lagstiftningsprocess. Tidaholms kommun följer ärendet
noga då det påverkar hanteringen av digitala möten för politiken och möjligheten att främst
anordna kommunfullmäktige digitalt.
Sedan november 2019 har invånare i Tidaholms kommun möjlighet att lämna, och rösta på,
så kallade ”Tidaholmsförslag” (e-förslag) via kommunens hemsida. I samband med
införandet en denna funktion blev det även tydligt att digitalt utanförskap är en problematik
som kommunen har att hantera. I Sverige år 2020 använder de allra flesta internet varje dag
och är vana användare av digitala tjänster. Samtidigt finns det grupper som använder
internet mer sällan eller inte alls. Dessa personer riskerar att hamna i ett utanförskap i takt
med att digital kompetens blir allt viktigare för att kunna ta del av samhällets tjänster. Vid
införande av digitala tjänster såsom e-förslag, behöver kommunen särskilt se till att även
invånare som sällan använder digitala tjänster ges möjlighet att ta del av tjänsten ifråga.
På en global nivå har hotbilden förstärkts vad gäller cyber-attacker. IT-enheten arbetar därför
målmedvetet med att skapa säkra anslutningar och skydd mot bland annat phishing-attacker.
Detta arbete behöver fortgå tills vidare.
Närvärld
Ett fördjupat IT-samarbete inom Skaraborg är en förutsättning för Tidaholms kommun
effektivt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Under året har närliggande
kommuner införskaffat samma ärendehanteringssystem som Tidaholms kommun. I likhet
med Tidaholm arbetar närliggande kommuner även aktivt med e-arkiv.
Kommunledningsförvaltningens ambition är att fortsätta och förstärka samarbetet med
grannkommunerna vad gäller digitalisering och systemstöd.
Nobia har tagit ett inriktningsbeslut om att flytta en del av sin fabrik från Tidaholm till
Jönköping. Kommunen behöver arbeta med att hur de förlorade jobben kan ersättas av nya.
Förvaltningen följer Kriminalvårdens planer på att expandera sin verksamhet i Tidaholms
kommun.
Invärld
IT-avdelningens arbetssätt går allt mer från att arbeta med traditionell IT-drift till att vara med
och stötta förvaltningarna i deras digitaliseringsresa. För att uppnå detta krävs nya
kompetenser, ett systematiskt arbete och en förändrad organisationsstruktur.
År 2021 ska Tidaholms kommun för första gången anordna en rådgivande kommunal
folkomröstning. Att organisera en sådan kommer att ge organisationen nya erfarenheter,
men innebär också att kansliets personal behöver prioritera bort andra arbetsuppgifter under
2021.

6

Under 2021 behåller ekonomi- och verksamhetsstyrningsavdelningen ett fortsatt fokus på att
skapa en budget i balans för Tidaholms kommun, vilket inkluderar arbete med att beräkna
och verkställa åtgärder i enlighet med politiska beslut. Även arbetet med att införa ett nytt
gemensamt ekonomisystem i Östra Skaraborg kommer att stå i fokus för avdelningens
arbete under kommande år. Processen löper vidare, med implementering beräknad till år
2022 – 2023.
Arbetet med friskvård och hälsa kommer att fortsätta att vara en viktig del för att sänka
sjukfrånvaro samt ha ett hållbart arbetsliv. Sättet att arbeta med det kommer att förändras
med anledning av den rådande pandemin.
Näringslivsenheten har under 2020 påbörjat en utredning med frågeställningen "Hur kan
Tidaholms kommun stödja näringslivet och förbättra företagsklimatet?". Utredningen kommer
ligga till grund för beslut om näringslivsenhetens uppdrag och omfattning framöver.
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3.1 Redovisning
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Uppföljning av drift
Verksamhetsplan
Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. Del två är de
delar som avser hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen
(finansförvaltningen). Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter.
Finansförvaltningens budget för år 2020 visar en minskning mot föregående år på grund av
ökade kapitalkostnader för hela kommunen. Den centrala prognososäkerheten har flyttats
från kommunstyrelsens verksamhetsbudget till finansförvaltningen och uppgår till 2,8 miljoner
kronor för 2020 (7,0 mnkr för 2019).
Kommunstyrelsens verksamhetsbudget innehåller anpassningar för 2020 för att nå en
budget i balans. Anpassningarna avser en minskning av kostnader för konsulttjänster,
personalkostnader, resor samt kurser och konferenser. Kommunstyrelsens
verksamhetsbudget inkluderar kommunens riktade budgetprioriteringar om 2,55 miljoner
kronor.

Utfall jämfört med budget
Utfallet för kommunstyrelsen under perioden januari – december 2020 är 33,88 miljoner
kronor, vilket är ett överskott mot budget på 4,75 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 12,2
procent av periodens budget.
Utfall 2020-01-01
-- 2020-12-31

Budget 2020-0101 - 2020-12-31

5 850

4 530

1 320

Verksamhetens kostnader

-63 374

-66 240

2 866

- varav personalkostnader

-28 676

-29 867

1 191

Verksamhetens nettokostnader

-57 524

-61 710

4 186

61 710

61 710

0

4 186

0

4 186

Kommunstyrelse
Verksamhetens intäkter

Budgetram
Nämndens avvikelse

Avvikelse mot
budget
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Kommunstyrelsens resultat är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som bedrivs
inom kommunstyrelsens olika enheter och del två är finansförvaltningen.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett överskott på 4,19 miljoner kronor.
Den positiva avvikelsen beror på minskade personalkostnader i form av lägre politiskt
arvode, ej tillsatta tjänstledigheter och vakanser på grund av anställningsrestriktionen,
uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser till följd av den pågående pandemin
samt ej utnyttjade medel för politiska prioriteringar.
I verksamhetens intäkter ingår en engångsintäkt på 0,6 miljoner kronor i form av
intrångsersättning. Ytterligare en intäkt på 0,5 miljoner kronor återfinns i verksamhetens
intäkter från överförmyndarverksamhet, motsvarande kostnad kan hittas på kostnadssidan.
Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 0,57 miljoner kronor. Resultatet beror på
ökade pensionskostnaden för förmånsbestämd pension för 2,23 miljoner kronor som är
kompenserade av ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen (2,8
miljoner kronor).
Effekten av covid-19-pandemin för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott på 960
tusen kronor för året 2020.
I utfallet ingår ökade IT-kostnader samt en minskning av oförutsedda medel för
kommunstyrelsen med 0,97 miljoner kronor. Dessa medel har förbrukats för att finansiera
kommunstyrelsens beslut att dela ut en värdecheck till alla anställda i Tidaholms kommun.
Kommunstyrelsen har erhållit utökade statliga bidrag om 95 tusen kronor, vilket avser
sjuklönekostnader under april-december.

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin
Utfall
Ökade kostnader

85

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag

-95

Övrigt

970

Total påverkan

960

Kommunstyrelsens verksamhet har visat en budget i balans under 2020. Inget behov av
åtgärdsplan har funnits.
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Helårsprognoser
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

35,0

35,8

35,8

35,8

Budgetr
am

38,6

38,6

38,6

Avvikels
e (mnkr)

3,6

2,8

9,3

7,3

Helårsprognos

Avvikels
e (%)

x

0

Jun

Jul

Sep

Okt

Nov

34,1

34,1

35,6

34,6

33,9

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

2,8

2,8

4,5

4,5

3,0

4,0

4,7

7,3

7,3

11,7

11,7

7,8

10,4

12,2

x

Aug
x

0

0

Utfall

Utfall jämfört med föregående år
2020-01-01 -2020-12-31
Verksamhetens intäkter

2019-01-01 -2019-12-31

Förändring
- Utfall

34 950

33 630

-1 320

Verksamhetens kostnader

-68 826

-71 937

-3 111

- varav personalkostnader

-40 810

-39 216

1 594

Verksamhetens nettokostnader

-33 876

-38 307

-4 431

38 628

50 060

11 432

4 752

11 753

7 001

Budgetram
Nämndens avvikelse

Kommunstyrelsens resultat för 2020 är ett överskott mot budget på 4,75 miljoner kronor. I
resultatet ingår 2,8 miljoner kronor i ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela
kommunen som förra året uppgick till 7,0 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens intäkter avvek positivt mot förra året med 1,32 miljoner kronor. Det var
främst engångsintäkten på 0,6 miljoner kronor i form av intrångsersättning som bidrog till
förändringen.
Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 68,82 miljoner kronor, en
minskning av kostnader mot föregående år med 3,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på den
pågående pandemin och består av minskade personalkostnader i form av lägre politiskt
arvode, ej tillsatta tjänstledigheter och vakanser på grund av anställningsrestriktionen,
uteblivna evenemang och personalbefrämjande insatser samt ej utnyttjade medel för
politiska prioriteringar.
I utfallet för personalkostnader ingår pensionskostnader för hela kommunen. Ökningen av
personalkostnader mot föregående år trots anställningsrestriktionerna förklaras med ökade
avgifter för förmånsbestämd pension enligt pensionsbolaget KPA.
Uppföljning av investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i Strategisk plan och budget för
2020 – 2022. I april 2020 beslutade kommunstyrelsen att göra en ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2019. Investeringsbudgeten är justerad i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 om reviderad investeringsbudget för 2020.
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Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Proj
ekt
Nr
E-arkiv

901
06

IT-investeringar

900
00

Inventarier kommunstyrelsen

Ack
Utfall
2020

Budget
2020

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2020

Prognos
2020

Avvikels
e Utfall/
Budget

0

947

-747

200

0

200

901
09

1 561

2 844

-1 422

1 422

1 490

-139

Integrationsmotor

901
14

0

294

0

294

294

294

Stödsystem Adato och
uppgradering e-companion

901
08

267

356

0

356

356

89

Investeringsreserv

930
60

9 150

15 548

-5 548

10 000

9 150

850

10 978

19 989

-7 717

12 272

11 290

1 294

Summa

Projektet E-arkiv för att ta fram en avställningsplan för system samt avställningsprojekt för
ärendehanteringssystem Evolution har senarelagts på grund av den pågående pandemin
och beräknas återupptas under 2021.
I utfallet för kommunstyrelsens inventarier ingår IT-avdelningens investeringar i
nätverksutrustning, kopieringsmaskiner samt förstudie för framtida server och lagring.
Personalavdelningens investering för att uppgradera lönesystemet e-companion och
stödsystemet Adato är avslutad och båda system är i drift.
Utfallet av investeringsreserv består av:
•
•
•

1,0 miljon kronor som avser kostnader för inköp av exploateringsmark;
7,1 miljoner kronor som avser Kommunfullmäktiges beslut § 90/2020 ”Beslut om
godkännande av förstudie och projektering för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya
lokaler”, 2020-09-28;
1,0 miljon kronor som avser Kommunstyrelsens beslut § 42/2020 ”Beslut att använda
medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv för upphandling av ett
verksamhetssystem för miljö- och byggärenden”, 2020-03-04.
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4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

2018-01-01 - 201812-31

Antal anställda

38

39

41

- Kvinnor

23

24

25

- Män

15

15

16

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

60,5

61,5

61,0

Könsfördelning (andel män, i %)

39,5

38,5

39,0

Antal årsarbetare

36,5

37

39

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)

96,1

94,9

95,1

1,2

2,8

1,8

Sjukfrånvaro (%)

Personalstyrkan i arbete per 2020-12-31, oavsett per anställningsform, är 38 anställda
motsvarande 36,5 årsarbetare. Räknas även tjänsteledigheter och föräldraledigheter bort är
antalet årsarbetare i tjänst 34. Detta innebär att kommunledningsförvaltningen har haft en
begränsad personalstyrka.
Sjukfrånvaron har minskat med 1,6 procentenheter från bokslutet 2019, vilket motsvarar
ungefär en heltidssjukskrivning för ett helt år. Samtliga enheter på
kommunledningsförvaltningen införde tidigt 2020 distansarbete och tog fram planer för att
minska den sociala kontakten mellan personer med överlappande kompetenser. Detta har
bidragit till att hålla sjukskrivningstalet lågt.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Kommunstyrelsens enheter har inte haft några förändringar i bemanning på grund av
heltidsprojektet.

Anställningsrestriktion
Minskningen av antalet anställda mellan 2019 och oktober 2020 beror på
personalförändringar inom näringslivsenheten samt på en vakant heltidstjänst inom IT.
Dessa tjänster har inte kunnat tillsättas på grund av gällande anställningsrestriktioner.
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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.

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

Informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud

Falköping

Nej

Lokalt folkhälsoarbete

Västra Götaland
(östra hälso- och
sjukvårdsnämnden)

Nej

Överförmyndare i samverkan

Skövde

Ja

Ja

3
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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 balanskravsutredningen 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.
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
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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

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
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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)

Upphandlingsfunktion

Skövde

Ja

Informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud

Falköping

Nej

Lokalt folkhälsoarbete

Västra Götaland (östra
hälso- och
sjukvårdsnämnden)

Nej

Överförmyndare i samverkan

Skövde

Ja

Om möjligt med
extern delegering,
har det utnyttjats
Nej

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)

Närvaroteamet,
problematisk frånvaro för
elever åk 6-9

VGR

Nej

NIU (nationell
idrottsutbildning)

Tingsryd, Jönköping,
Ulricehamn

Ja

Om möjligt med extern
delegering, har det
utnyttjats

Ja

3
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Ger avtalet möjlighet till
extern delegering (dvs.
delegering till
tjänsteperson utanför
kommunen)

Vilken verksamhet
bedrivs

Vilken kommun/region
har avtalet ingåtts med

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

Om möjligt med extern
delegering, har det
utnyttjats

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

Om möjligt med extern
delegering, har det
utnyttjats

Vilken verksamhet
bedrivs

Vilken kommun/region
har avtalet ingåtts med

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

Om möjligt med extern
delegering, har det
utnyttjats

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)

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

4

Medlingsverksamhet

Hjo
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2021-02-25

Samhällsbyggnadsnämnd

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-23

Kultur- och fritidsnämnden

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, 2021-0216.
 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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-02-23

Social- och omvårdnadsnämnden

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-02-18

Barn- och utbildningsnämnden

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanställning budgetavvikelser (tusentals kronor)
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd

Budget 2020 Budgetavvikelse Utfall 2020 Utgående 2019
60 279

4 973

55 306

58 752

Justeringar

Utgående 2020

4 973

63 725

33 210

-314

33 524

1 508

-314

1 194

Barn- och utbildningsnämnd

318 570

-4 694

323 264

-11 335

-4 694

-16 029

Social- och omvårdnadsnämnd

292 868

-14 899

307 767

-23 627

-14 899

-38 526

33 290

2

33 288

7 641

2

7 643

113

147

260

Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd

308

147

161

Finansförvaltning

-21 651

-2 393

-19 258

Summa nämnder

716 874

-17 178

734 052

33 052

18 267

62

Investeringsprojekt 2020

0

Bokfört belopp 2020

Sbn:

2 952 905
1 118 667
6 772 808
774 471
101 188 263

Budget
Avvikelse
Ombudgetering
summa
budget/bokfört
12 072 099
9 119 194
166 694
1 890 803
772 136
0
6 931 592
158 784
125 000
876 867
102 396
102 396
138 232 163
37 043 900
40 178 816

TK:

112 807 115

160 003 524

47 196 409

40 572 905

TV:
TR:
Totalsumma:

1 370 655
797 890
114 975 660

-762 111
4 309 147
163 550 560

-2 132 766
3 511 257
48 574 900

1 912 441
180 475
42 665 822

KS:
Kof:
Bun:
Son:

Nämnd

Projekt

Projektnamn

1

90000

Inventarier Kommunstyrelsen

1

90058

Div Fastighetsregleringar

1

90103

Trådlösa nät

1

90106

E-arkiv

1

90108

Stödsystem Adato och uppgradering e-Companion

1

90114

Integrationsmotor

1

93060

Investeringsreserv

2

90003

Inventarier Samhällsbyggnadsnämnden

2

90005

Inventarier Lekplatser

2

90036

Tillgänglighetsanpassning (fastighet)

2

90045

Toppbeläggningar

2

90049

Broar renovering

2

90052

Trafikbel. förnyelse och modernisering

2

90077

GC-väg o trafikreglering enl. program

2

90120

Expl Rosenbergsområde väg

2

93016

Expl Rosenberg - Mark

2

93017

Expl Rosenberg - Gata

2

93018

Expl Rosenberg - GC-väg

2

93019

Expl Rosenberg - Trafikbelysning

2

93020

Expl Rosenberg - Fjärrvärme, ansl stomnät

2

93044

Planerat fastighetsunderhåll

2

93046

Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar

2

93053

Tidan, omläggning kajkant

2

93055

Förstudie lokalbehov förskola/skola

2

93059

2

93064

Kök- och matsal Hökensåsskolan ombyggnation

2

93065

Förskola Rosenberg

2

93066

Skola Rosenberg

2

93067

Idrottshall Rosenberg

2

93069

Byte värmekälla, Midgård

2

93070

Reservkraftverk

2

93072

Expl Hägnelund (kv Yxan) - Mark

2

93074

Iordningställande av mark - specialfastigheter

2

93077

Barnens Hus renovering

2

93081

Verksamhetsanpassningar Rudbeck Smedjeg 11

2

93082

Cirkulationsplats Ringvägen

2

93083

Expl Rosenberg 1

2

93088

Cirkulationsplats Rosenberg

2

93089

Expl Rosenberg - Omr 2

2

93090

Hyresgästanpassningar

2

93092

Förskola Ekedalen

2

93093

Försäljning Kaplanen1, 2 & 5

2

93094

AME

2

93095

Kungsbro

3

90009

Inventarier Barn- och utbildningsnämnden

3

90010

Inventarier Kulturskolan

3

90011

Inventarier Crt

3

90015

Inventarier Treklöverns uo

3

90017

Inventarier Rudbecksgymnasiet

3

90018

Inventarier KompetensCentrum

3

90097

Inventarier Forsen skolomr.

3

90098

Inventarier Hökensås skolomr.

3

90118

Inventarier Förskolor

3

93091

Inventarier Rosenberg

4

90019

Inventarier Social- och omvårdnadsnämnden

4

93085

Inventarier LSS boende

5

90024

Inventarier Kultur- och Fritidsnämnden

5

93075

Konstnärlig utsmyckning Rosenbergsskolan

TR

96002

Sluttäckn deponianl

TR

96013

Ombyggnad ÅVC - Siggestorp

TR

96015

Återvinningsstationer (ÅVS)

TR

96016

Container

TR

96017

Matavfall kärl

VA

95009

Gälleberg avloppsreningsverk

VA

95012

Kväverening AVR

VA

95019

Reservvattentäkt

VA

95024

Exploateringsområde Bälteberga

VA

95025

Anslutningsavgifter

VA

95026

Expl Hägnelund (kv Yxan) - VA

VA

95027

Överföringsledning Folkabo

VA

95029

Reinvesteringar

Bokfört belopp 2020
525 028
77 400
1 035 558
0
267 420
0
1 047 500
618 487
101 056
0
1 440 052
5 750
158 817
1 769 328
1 453 599
733 350
0
2 475 802
0
87 901
3 675 074
290 244
352 881
0
0
3 056 185
1 876 391
45 966 849
22 365 063
0
629 444
0
3 176 077
730 245
0
448 250
195 346
-800 000
8 911 573
815 472
0
0
145 132
509 896
109 100
0
0
70 870
235 000
34 936
488 965
428 927
0
5 405 010
533 574
240 897
206 175
912 492
719 840
78 051

2 514 448
-1 231 641

87 848

Budget
Avvikelse
Ombudgetering
summa
budget/bokfört
JA/Nej
1 422 252
897 224 Ja
0
-77 400 nej
0
-1 035 558 nej
0
0 nej
356 000
88 580 nej
293 847
293 847 nej
10 000 000
8 952 500 Ja
540 419
-78 068 Ja
150 389
49 334 Ja
433 600
433 600 Ja
1 421 625
-18 427 nej
499 857
494 107 Ja
206 373
47 556 nej
1 479 692
-289 636 ja
-1 175 903
-2 629 502 nej
28 716 415
27 983 064 nej
-39 900
-39 900 nej
17 118
-2 458 684 nej
0
0 nej
1 000 000
912 099 nej
4 780 280
1 105 205 ja
299 652
9 408 nej
762 678
409 798 ja
0
0
0
0
2 319 680
-736 504 ja
24 934 190
23 057 799 ja
46 015 903
49 054 nej
25 003 185
2 638 122 ja
471 140
471 140 ja
1 200 000
570 557 ja
-1 877 870
-1 877 870 nej
236 605
-2 939 472 nej
6 092 462
5 362 217 ja
0
0 nej
0
-448 250 ja
1 363 356
1 168 010 nej
0
800 000 nej
-7 618 782
-16 530 355 nej
1 000 000
184 528 ja
0
0 nej
0
0 nej
0
-145 132 Ja
0
-509 896 nej
11 592
-97 508 nej
125 000
125 000 ja
20 000
20 000 nej
100 000
29 130 nej
75 000
-160 000 nej
50 000
15 064 nej
200 000
-288 965 nej
200 000
-228 927 nej
150 000
150 000 nej
6 000 000
594 990 nej
376 867
-156 707 Ja
500 000
259 103 ja
946 627
740 452 nej
944 176
31 684 nej
3 124 025
3 124 025 nej
315
-719 525 ja
284 807
284 807 nej
0
-78 051 nej
900 000
900 000 Ja
205 364
205 364 nej
-101 337
-101 337 nej
0
0 nej
-1 215 046
-3 729 494 nej
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Kommentar

Ombudgetering

Samtliga KS projekt

166 694

7,1 mnkr flytt till 93094
90003

-78 068

93101

49 334

90036

433 600

90049

494 107

90077

-289 636

93044

1 105 205

93053

409 798

93064

-736 504

93065

23 057 799

93067

2 638 122

93069

471 140

93070

570 557

93077

5 362 217

93082

-448 250

93090

184 528

flyttas från 93060

6 954 868

enligt bun beslut

125 000

-156 707
259 103
Enligt KFN beslut

0

Enligt KFN beslut

0
96013

-719 525

96017

900 000

95029

1 912 441

Rosenberg totalt

nej

-1 651 382
0
2 000 290

-1 651 382 nej
0 nej
1 912 441 Ja

Rosenberg totalt
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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
Tidaholm 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 civilsamhället. 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 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 och det har verkligen visats under detta år vilket enormt arbete
som har gjorts och görs varje dag: Det är ni som levererar 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 ekonomiska 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 folkomröstning 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.
Anna-Karin Skatt
Kommunalråd
2021-03-09
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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 tillfälligt ställts in eller skjutits fram, så som
allmänhetens frågestund och medborgardialoger.
Restriktioner med syfte att minska smittspridningen har även påverkat kommunens övriga
verksamheter, 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
jämföras med resultatet år 2019, som var 28,4 miljoner kronor. Förbättringen av resultatet
beror främst på att resultatet i kommunen har förbättrats jämfört med föregående år.
Resultatet för kommunen år 2020 uppgår till 18,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med
föregående 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 finansiella 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 socialoch 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-19pandemin, 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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3 Förvaltningsberättelse
3.1 Översikt över verksamhetens utveckling
3.2 Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen består av Tidaholms kommun och de bolag som kommunen
äger.

Kommunens organisation
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Kommunala koncernföretag
Koncernen Tidaholms Energi AB
Koncernen består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotterbolagen Tidaholms
Elnät AB (Teab), 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 industrifastigheten 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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Hösten 2019 tog Nobia ett inriktningsbeslut att flytta verksamheten Nobia production AB från
Tidaholm. 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 flyttkedjorna, 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 verksamhetsändamål 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 har ökat. Andelen ungdomar som har gått in i jobbgaranti för
ungdomar (vid arbetslöshet över 3 månader) har ökat med 50 procent.
Antalet personer som tillhör etableringsprogrammet har minskat med ca 58 procent. Detta
beror till stor del på att antalet extratjänster i kommunen har ökat från en till 18 stycken.
Samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Samhall har bidragit till
ett stort antal subventionerade anställningar. Andelen anställningsstöd för kommunens
invånare har ökat med 733 procent, därav ingår anställningar på Samhall som ökat från en
till 13 under perioden.
Sedan 1998 redovisar Tidaholms kommun pensionsförpliktelserna enligt den så kallade
blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldbokförs utan redovisas som
ansvarsförbindelse.
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 finansieringen sker i samband med utbetalningar av dessa förpliktelser.

3.4 Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har under 2020 påverkat kommunens verksamheter på ett
genomgripande sätt. Åtgärder 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
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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 8årsboken.
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Nya arbetssätt, förutsättningar och beteenden hos befolkningen har medfört lärdomar och
erfarenheter 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. Barnoch 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.
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 säkerhetsklass 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 förvaltningschef 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 växelvården är genomförd medan
platserna inom särskilt boende på Lindängen inte har flyttats på grund av covid-19pandemin. I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att det ska anordnas en
folkomröstning om huruvida platserna inom särskilt boende på Lindängens äldreboende ska
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flyttas eller inte.
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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 Hellidsskolan.
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.

3.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Inför varje nytt år antar kommunfullmäktige en strategisk plan med en budget och ett antal
strategiska 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
fritidsnämnden, 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 verksamheternas standardkostnader och volymer. Varje
verksamhet ska erhålla resurser utifrån sina förutsättningar och behov.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder följer upp mål och budget två gånger om
året. Utöver 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 kommunstyrelsen tar del av.
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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 verksamhetsmål. Resultaten
redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsredovisning.
Ansvarsstruktur
Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finns en beslutande församling: ett
fullmäktige. Kommunfullmäktige tillsätter en styrelse samt de nämnder som utöver styrelsen
behövs för att utföra kommunens 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 kommunala bolagen.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och bolag utgör tillsammans
Tidaholms kommunkoncern.

Mål, budget och uppföljning inom kommunen
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,
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omtanke och utveckling för både individ och företag.
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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 utveckling för individer och företag.
Så här arbetar 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 önskade 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
och i vilken takt denna utveckling ska ske. 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 förhållanden 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.
Målområde

Beskrivning

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.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och
andra aktörer.

God ekonomisk
hushållning

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

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.
Så här tyder du resultatet
Grönt betyder att kommunen har uppnått målet
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Gult betyder att kommunen har närmat sig målet men inte uppnått målet
Rött betyder att kommunen varken har närmat sig eller uppnått 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 uppnådda (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 uppnådda (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
publicerats, 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
Tidaholm tillhör (pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för
elev/invånare i Sverige.
Måluppfyllelse
Sammantaget resultat och måluppfyllelse

Attraktiv kommun

3

Medborgaren i fokus

4

Boende

1

Näringsliv

1

Livslångt lärande

1

Attraktiv arbetsgivare

1

God ekonomisk
hushållning

1

Attraktiv kommun
Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet.
Strategiskt mål: Tidaholms medborgare upplever kommunen som en bra plats att leva och
bo i
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Analys: Covid-19-pandemin har under 2020 påverkat det dagliga arbetet i kommunens
verksamheter för medborgare. Behovet av åtgärder som minskar smittspridningen har ställt
krav på digitala hjälpmedel, förändrade arbetssätt och förändrad service. Pandemin har
medfört att publika kulturevenemang och idrottsevenemang 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. Konkurrensen 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 målvärdet 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.

Indikat
or (År)

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Andel
hushåll
med
tillgång
till
minst
100
Mbit

75,3 %

75 %

92,5 %

Medbor
garund
ersökni
ng, NRI
(nöjd
regioni
ndex,
faktorn
rekom
mendat
ion)

-

61

-

Upplev
else av

46 %

51,8 %

-
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nor/fl
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all
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n/p
ojk
ar
20
20
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de
2020

Jämförels
e

Värderi
ng 2019

Värderi
ng
2020

Trend

95 %

-

-

-

-

-

-
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Indikat
or (År)

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
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nor/fl
ickor
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all
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n/p
ojk
ar
20
20

-

61

-

-

-

78
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de
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e

-

-

Värderi
ng 2019

Värderi
ng
2020

Trend

central
a
offentlig
a
platser i
Tidahol
ms
kommu
n
Medbor
garund
ersökni
ng,
NRI (n
öjd
regioni
ndex,
faktorn
Helhet)

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.

Strategiskt mål: I Tidaholms kommun råder en god och jämlik folkhälsa/social hållbarhet
Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen värna och främja på medborgares
mänskliga rättigheter, välbefinnande 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 funktionsnedsättning 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 en främjande åtgärd för barn och unga,
erbjöd kommunen med stöd av Folkhälsorådet, gratis sommarlovsaktiviteter under namnet
Sommararena Bruksvilleparken.
Enligt strategin för målet ska kommunen även satsa på tidiga insatser för att stödja ett starkt
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föräldraskap, 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
skuldsaneringsärenden.
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 utbildningsnämnden ska under 2021 utvärdera och vid behov revidera
jämställdhetsstrategin inför läsåret 21/22.
Utfall
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10,5
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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.

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat miljömässigt hållbart samhälle

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 planering 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 pappersutskrifter 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 återvinning och återbruk. En av kommunens förvaltningar är
miljödiplomerad enligt svensk miljöbas. I uppföljningen av kommunens arbete med Agenda
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2030 ges mer omfattande information om kommunens arbete för hållbarhet.
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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.
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150

-

-

-

-

Fotnot: En jämförelse för indikatorerna ”Insamlat mat- och restavfall, kg/person” och ”Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person”
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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.

Medborgaren i fokus
Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet.
Strategiskt mål: Tidaholms medborgare har stort inflytande
Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen utveckla medborgardialog genom eförslag. Sedan november 2019 har invånarna möjlighet att lämna och rösta på
”Tidaholmsförslag” (e-förslag) via kommunens hemsida. 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
medborgardialoger 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 kommunala 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.
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. Brukarundersökningar som genomförts inom bland
annat särskilt boende, hemtjänst, korttidsvård, daglig verksamhet, sysselsättning och individoch 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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Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år
2020.

Strategiskt mål: Tidaholms medborgare känner sig trygga så väl inomhus som utomhus
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 smittspridning. Verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen har periodvis
stängts eller ändrat öppettider. Personal inom förvaltningen har tillfälligt stöttat andra
verksamheter som har fått en ökad arbetsbelastning 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 verksamhetsplan 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
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med unga och med civilsamhället om hur förutsättningarna för unga att utöva sitt
motorintresse kan förbättras.
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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 trygghetsvandring 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.
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, delvis 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 öppettider 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 öppettider 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 bemötande för att skapa en handlingsberedskap i olika situationer.
Samhällsbyggnadsnämnden berörs av att behovsutredningen enligt miljöbalken behöver ses
över. Miljösamverkan 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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(%)
Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år
2020. En jämförelse för indikatorn "Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)” saknas då det genomsnittliga utfallet för
rikets kommuner ännu inte har publicerats i mars 2021.

Strategiskt mål: Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras
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 säkerställer 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, upphandling, rekrytering av personal och utbildning som
omorganisationer samt förändringar i lokaler. Kommunen 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 fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden utför uppdraget tillsammans då även tillgänglighetsdatabasen
ska uppgraderas år 2022. Därefter kommer kommunen att ha tillgång till god statistik om
antalet hinder som är avhjälpta respektive återstår att avhjälpas.
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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 sammanställs 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.

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av
samverkan, hög kvalitet och effektivitet
Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen skapa förutsättningar för att effektivisera
och utveckla verksamheterna 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 kulturoch fritidsförvaltningen hemtjänsten med utkörning av mat till äldre som beviljats
matdistribution. Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med övriga förvaltningar
inventerat medarbetarnas kompetenser 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
kvalitetsarbetet 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 därmed ingen märkbart
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negativ effekt på eleverna i år 3. Det återstår att se huruvida omställningen till
distansundervisning påverkar studieresultaten för kommande avgångsklasser.
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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 omvårdnadsnämndens 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 verksamheter.
Kommunen står samtidigt inför en demografisk utveckling som kommer att innebära
minskade skatteintäkter. 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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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
mätning år 2020 har kommunen genomfört hela undersökningen som självskattning.

Boende
Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för
alla.
Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången till ett bra och
varierat boende för alla
Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen genom inventering och behovsanalyser
initiera nya planområden 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
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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
besöksverksamhet 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 gästnätter 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.
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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Tidaholms kommun delar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. Utfall saknas då kommunen inte deltog i enkäten år
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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.

Näringsliv
Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället.
Strategiskt mål: Näringslivsklimatet ska förbättras inom Tidaholms kommun
Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen implementera och arbeta för att stärka den
lokala attraktionskraften 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 fortsatt 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 företagarnas 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 upphandlingar.
Praktisk arbetslivsorientering i grundskolan (prao) och arbetsplatsförlagt lärande (APL) vid
gymnasieskolans yrkesprogram är obligatoriska inslag i utbildningen. Prao och APL ger
eleven en personlig erfarenhet 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 behöver 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 kommunens 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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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.

Livslångt lärande
Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och
förutsättningar.
Strategiskt mål: Utbildningsnivån i Tidaholms kommun skall höjas
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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 förmåga att lära nytt och lära om under hela yrkeslivet. Kommunen
ska också utbilda för att möta arbetsmarknadens 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 förskolor 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
kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Beslutsunderlag skapas genom uppföljning och analys av
påverkansfaktorer för 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 kvalitetsarbete 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 mycket 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 yrkeserfarenheter. 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 arbetsplatser
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 fritidsaktiviteter 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 praktikperiodens 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 sätta 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
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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.
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Utfall och jämförelse för indikatorerna "Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)" och "Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år, andel (%)" saknas då resultat för år 2020 ännu inte har publicerats i mars 2021.

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen.
Uppsiktpliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, strategisk plan samt
ägardirektiv. Utöver delårsrapporterna har nämnderna under 2020 rapporterat månadsvis till
kommunstyrelsen avseende utvecklingen 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 eförslag som har beretts och beslutats i nämnd samt följa upp de e-förslag och motioner som
har inkommit till fullmäktige men som inte slutbehandlats. Kommunstyrelsen gör också en
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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 kommun.
Uppföljningen av nämndernas arbete med intern kontroll, vilket beskrivs under nästa rubrik,
är också en del av uppsiktsplikten.
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.
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 medföra 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 rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ska sedan, med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll.
Resultat av intern kontroll
Samtliga nämnder arbetar efter antagen process och har antagit en intern kontrollplan för
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2020/2021. Samtliga nämnder har även utfört kontroller i enlighet med sin upprättade
kontrollplan samt redovisat en uppföljning av kontroller och åtgärder.
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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 effektiva 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.
Verksamhetsberättelser

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 avvikelsen beror på minskade personalkostnader, uteblivna evenemang och
personalbefrämjande insatser till följd av den pågående pandemin samt ej utnyttjade medel
för politiska prioriteringar. Finansförvaltningens 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 motsvarande 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 erbjuda distansarbete har bidragit till att hålla
sjukskrivningstalet lågt.

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
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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
kvalitetssäkrat 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 pedagogisk 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 miljoner 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.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan. Flera av de
beslutade anpassningsåtgärderna 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 Sommararena 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 genomföras. 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.

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
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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.
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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
omfattande 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.

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 resultaten 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 genomförts. 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 medarbetarna ej får arbeta vid minsta tecken på förkylningssymptom.

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 såsom 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 Skogsplantan 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 ledamöter fortsatt sin vidareutbildning genom att ta del av Boverkets digitala
utbildning för PBL.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg
Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för
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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 människors liv och hälsa, egendom och
miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.
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. Pandemin 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
trygghetsskapande 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.
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 kompetens utmanas.

3.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål samt
verksamhetsmässiga mål uppnås.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning
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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 samtliga
verksamhetsmässiga och finansiella mål minst är delvis uppnådda. 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.
Värdering: Tidaholms kommun uppnår målet om en god ekonomisk hushållning år 2020.
Värderingen bygger på att kommunen delvis har uppnått elva strategiska mål, uppnått
målvärdet för soliditet och närmat sig målvärdet för kommunens resultat.
Lärdomar och förslag på åtgärder: Under 2021 fattade social- och omvårdnadsnämnden
beslut om att genomföra ett antal kostnadsanpassningar 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.
Indikato
r (Delår)

Utfall
2018

Utfall
2019

Årets
resultat/s
katteintä
kter och
kommun
alekonomi
sk
utjämnin
g (%)

2,4 %

Soliditet
kommun
en (%)

39,5 %

Utfall
kvinnor/
flickor
2019

Utfall
män/poj
kar 2019

Utfall
2020

Målvärd
e 2020

0,3 %

2,4 %

3%

39 %

38 %

30 %

Jämföre
lse

Värderi
ng

Tren
d

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
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kronor vilket är en minskning med 7,9 miljoner kronor jämfört med 2019.
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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 ökningen 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.

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

3.7 Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster

2020

2019

2018

2017

2016

18 823

4 017

17 317

16 510

71 528

2 124

-1 498

-1 959

-343

-1 506

+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
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+ 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

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv

70 022
-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

3.8 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
skolverksamheten. 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 utbildning 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 handlingsplan 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 chefskapet och ledarskapet genomför kommunen olika utbildningar för chefer och
arbetsledare, bland annat inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan och rekrytering.
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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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Personalredovisning kommunala koncernen
Kommunal koncern
2020-12-31
Antal anställda

Kommun

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 221

1 245

1 184

1 208

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

Årsarbetare

Personalredovisning kommun
Årsarbetare och sjukfrånvaro
2020-01-01 - 2020-1231
Antal anställda

2019-01-01 - 2019-1231

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

1 145,37

1 161

96,7

96,1

7,2

5,5

Antal årsarbetare
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Långtidssjukfrånvaro
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller
mer är för 2020 49,5 %.

Anställda per nämnd
Antal anställda per nämnd

2020

2019

2018

2017

2016

38

39

41

41

38

107

98

Tekniska nämnden

82

76

79

Miljö- och byggnadsnämnden

12

11

11

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

43

47

47

34

38

Barn- och utbildningsnämnden

500

510

506

487

471

Social- och omvårdnadsnämnden

496

514

535

535

563

1 184

1 208

1 223

1 184

1 200

Totalt

39

Årsarbetare per nämnd
Antal årsarbetare per nämnd
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2020

2019

2018

2017

2016

36

37

39

39

36

104

94

Tekniska nämnden

79

72

75

Miljö- och byggnadsnämnden

12

11

11

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

38

40

39

30

34

Barn- och utbildningsnämnden

493

500

489

473

455

Social- och omvårdnadsnämnden

474

490

491

482

499

1145

1161

1149

1107

1110

Totalt

Tidsbegränsade anställningar
2020

2019

94

102

Timanställda

336

514

Totalt

430

616

Vikarie/ava, månadsavlönade

Närvaro/Frånvaro
%

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

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

3 327

-865

-1 886

7 057

943

Arbetad tid

tusentals kronor

Förändring

Kvinnor
Kvinnor

2020

2019

Sjukdom

Sjukdom

-29

7,7

6,3

30-39

6,8

5,1

40-49

7,9

6,2

50-59

7,9

6,5

10,3

6,9

8,0

6,2

Åldersgrupp

60Genomsnitt

40

Män

104

Män

2020

2019

Sjukdom

Sjukdom

-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

Åldersgrupp

Sjukfrånvaro per nämnd
Sjukfrånvaro per förvaltning i %

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

2020

2019

2018

2017

2016

Personalkostnader
Kommunens totala personalkostnad
tusentals kronor
Direkt ersättning
Personalomkostnad
Totalt

Löneläge
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

Attraktiv arbetsgivare
Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetare trivs, utvecklas och är stolta att ge god service till medborgare och andra
aktörer.
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Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare
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Analys: Enligt strategin för målet ska kommunen ha ett långsiktigt arbete med frågor om
värdegrund, friskvård, 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 nyanställda. 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 rekommendationer och rutiner med syfte att minska smittspridning och risk för
smitta på kommunens arbetsplatser. 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 förkylningssymtom som vanligtvis inte föranleder
sjukfrånvaro. Sjukskrivningstalen är mindre i de förvaltningar 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 fritid. Personalavdelningen behöver se över digitala möjligheter till
exempelvis introduktion för nyanställda och kompetensutveckling för chefer. Det är angeläget
att varje förvaltning och enhet även fortsättningsvis analyserar medarbetarnas sjukfrånvaro
samt vidtar åtgärder vid ökad sjukfrånvaro, trots en fortsatt påverkan av covid-19.
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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.

3.9 Förväntad utveckling
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
fossiloberoende region år 2030. Kommunen har därmed antagit fyra klimatlöften. Tidaholms
kommun lovar att:
•
•
•
•

Ställa krav i upphandlingen för transportdelen
Analysera inköpens klimatpåverkan
Göra investeringar för energieffektiviseringar
Anta 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
4.1 Ekonomisk redovisning
Resultaträkning (tusentals kronor)
Kommunal koncern
Not

2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

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

-745 738

-723 264

-771 131

-758 124

Verksamhetens
nettokostnader
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

39 312

18 570

4 452

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

623

695

1 322

791

Finansiella kostnader

7

-5 467

-5 608

-1 069

-1 226

39 119

34 399

18 823

4 017

-3 880

-6 015

35 239

28 384

18 823

4 017

Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader
Uppskjuten skatt
Årets resultat

8

Balansräkning (tusentals kronor)
Kommunal koncern
Not

2020-12-31

Kommun

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
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

1 268 031

1 165 653

757 111

688 107

3 738

3 657

11 158

11 158

17 340

15 792

60

101

Summa materiella
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar,
bostadsrätter mm
Uppskjuten skatt
Långfristiga fordringar

11
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Summa finansiella
anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

21 138

19 550

11 158

11 158

1 289 169

1 185 203

768 269

699 265

3 200

3 600

3 200

3 600

3 200

3 600

3 200

3 600

6 765

3 760

3 639

870

Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering E20

12

Summa bidrag till
infrastruktur

Omsättningstillgångar
Förråd
Övriga kortfristiga fordringar

13

88 555

101 081

71 357

83 962

Kassa och bank

14

86 394

53 640

66 813

53 348

181 714

158 481

141 809

138 180

1 474 083

1 347 284

913 279

841 045

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Kommunal koncern
Not

2020-12-31

Kommun

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

35 241

28 384

18 823

4 017

Resultatutjämningsreserv

91 735

91 735

91 735

91 735

7 429

9 229

7 429

9 229

499 036

476 229

398 262

394 245

15

633 441

605 578

516 249

499 226

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

62 621

52 730

22 477

17 519

Lokal utvecklingsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

18

10 014

10 014

Lån i banker och kreditinstitut

19

496 403

414 751

179 045

104 927

20

7 732

5 629

7 731

5 629

504 135

430 394

186 777

120 570

Andra långfristiga skulder
Investeringsinkomster
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

46

109

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

1 474 083

1 347 284

913 279

841 045

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser
Kommunal koncern
Not

2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

Pensionsförpliktelser inkl
löneskatt

22

168 683

170 162

Borgen och andra förpliktelser

24

33 297
201 980

Summa ansvarsförbindelser

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

168 683

170 162

33 432

334 846

318 235

203 594

503 529

488 397

Kassaflödesanalys - tusentals kronor
Kommunal koncern
Not

2020-1231

2019-1231

Kommun
2020-1231

2019-1231

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

9 593

2 295

9 592

2 295

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

8 779

7 765

-15 955

8 502

119 823

93 781

56 992

31 360

-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

-171 501

-216 554

-108 090

-141 598

111 400

27 795

80 000

Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Ökning / minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

47

110

Nyttjande av checkkredit
Amortering av skuld

0

10 014

0

10 014

-26 427

-18 204

-14 896

-3 069

84 973

19 605

65 104

6 945

Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning 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

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

Kommunen

Summa

5 092

Tidaholms Energi AB koncernen

24 762

Summa interna köp /
försäljning

24 762

5 092
24 762

5 092

29 854

Balansräkningen
Fordringar

Skulder
Kommun

TEAB-koncern

Kommunen

Summa

14 668

Tidaholms Energi AB koncernen

10 503

Summa interna
fordringar/skulder

10 503

Aktiekapital och
grundfond

Kommunal borgen

14 668
10 503

14 668

25 171

10 400

10 400

332 368

332 368

2020

2019

32 148

32 418

Eliminering av övervärde på anläggning i TEAB
Övervärde anläggning i TEAB
Anskaffningsvärde 2001

48
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Ackumelerad avskrivning

-30 799

29 178

Årets avskrivning

-1 619

-1 621

Utgående värde

0

1 619

De kommunala bolagens resultaträkning
Tidaholms
Energi AB Koncern

Tidaholms
Energi AB Moder

Tidaholms Elnät
AB

Tidaholms
Bostads AB

202001-01 –
202012-31

201901-01 –
201912-31

202001-01 –
202012-31

201901-01 –
201912-31

202001-01 –
202012-31

201901-01 –
201912-31

202001-01 –
202012-31

201901-01 –
201912-31

151 91
8

154 18
1

102 07
1

108 35
6

47 671

42 757

24 394

23 191

-102
474

-97 260

-79 932

-82 260

-33 997

-25 845

-16 588

-17 392

-25 671

-23 683

-11 489

-10 855

-5 552

-5 194

-4 395

-3 191

23 773

33 238

10 649

15 241

8 122

11 718

3 411

2 608

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

0

0

-9 853

-15 030

-7 687

-11 217

0

0

18 676

28 760

-481

-427

0

0

2 408

1 849

-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

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Periodens/årets
rörelseresultat
Finansiella intäkter

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Årets skatt

4.2 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 tillgodogöras 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 anskaffningsvärdet.

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 paragraf föreskrivs en dokumentation av redovisningssystemet. Planer finns på att ta

49

112

fram en dokumentation under de närmaste åren.
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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 klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp.
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
investeringsobjekten 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 anläggningstillgångar i form av mark, konst
och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Enligt RKR R4 rekommenderas 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 komponenter. 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 Tidaholms bostads AB (TBAB) har infört det under 2016.
Leasing
De leasingavtal som kommunen har tecknat är av obetydligt värde och betraktas därför som
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operationella 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. Dotterbolaget 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 anställda 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.
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.

4.3 Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31
Taxor och avgifter

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31
50 606

2019-01-01 –
2019-12-31
51 285

51
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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

196 250

200 821

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Personalkostnader
Pensionskostnader och personal,
sociala omkostnader m.m.
Material, tjänster och övriga kostnader
Bidrag och transfereringar
Upplösning bidrag till statlig
infrastruktur
Avgår interna poster

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

609 546

617 860

44 009

39 685

249 087

252 704

32 593

26 615

400

400

-4 749

-10 959

930 886

926 305

Jämförelsestörande poster
Summa

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 revision i de
kommunala koncernbolagen uppgår till 199 000 kronor, varav 185 000 kronor avser
revisorsuppdrag.

Not 3 Avskrivningar
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Fastigheter och anläggningar

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

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
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Avsättning för återställning av deponi

52

115

116

Summa

Några jämförelsestörande poster redovisas inte 2019 eller 2020.

Not 5 Skatteintäkter och generella bidrag
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Utdebitering

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

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

0

0

28 647

27 065

789 701

762 576

Strukturbidrag
Fastighetsavgift
Summa

Under 2020 har kommunen erhållit 24 142 tkr som extra tillskott i generella statsbidrag med
anledning av Coronapandemin.

Not 6 Finansiella intäkter
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Försäljning finansiell
anläggningstillgång
Ränteintäkter externt

339

481

Utdelning aktier och andelar

106

3

Övriga finansiella intäkter

877

307

1 322

791

Ränteintäkter från dotterbolag

Summa

Not 7 Finansiella kostnader
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
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

-1 069

-1 226

Summa

53

Not 8 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31
Årets resultat

2019-01-01 –
2019-12-31

35 239

28 384
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Kommun

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

18 823

4 017

Jämförelsestörande poster
Återställning av deponi

-5 700

-5 700

Summa jämförelsestörande poster

-5 700

-5 700

Årets resultat exklusive
jämförelsestörande poster

40 939

28 384

24 523

4 017

Se not 17 Avsättningar

Not 9 Fastigheter och anläggningar
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastighet för affärsverksamhet

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

57 504

56 461

492 090

343 813

44 656

37 707

Industrifastigheter

0

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

74 937

42 377

9 273

11 217

Övriga fastigheter

14 169

17 047

Pågående ny-, till- eller ombyggnation

39 243

156 957

731 872

665 579

Fastigheter för annan verksamhet

Summa

Kommunal koncern
2020-12-31

2019-12-31

Kommunen
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början

1 185 244

1 019 653

Nyanskaffningar

96 089

135 661

Utrangering, omklassificeringar

-1 524

-70

1 279 809

1 185 244

-519 665

-493 317

-26 348

-26 348

UB anskaffningsvärde:
Av- och nedskrivningar:
Vid årets början
Årets avskrivningar
Försäljning

0

Utrangering, omklassificering
Utgående balans (UB) avskrivningar
Summa

-547 937

-519 665

731 872

665 579

Komponentavskrivning sker på samtliga anläggningar.
2020 gjordes nedskrivning av bokfört värde i kommunen på 1,5 miljoner kronor avseende
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rivning av byggnaden på Kaplanen 2 (KF § 71/2020).
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Not 10 Maskiner och inventarier
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

Fordon

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

4 726

5 429

Övriga inventarier

20 513

17 099

Summa

25 239

22 528

Kommunal koncern
2020-12-31

Kommunen

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början

134 778

128 219

Nyanskaffningar

9 451

7 598

Försäljning med mera

-1 040

Utgående balans (UB)
anskaffningsvärde
Av- och nedskrivningar:
Årets avskrivningar

144 230

134 778

-112 251

-106 997

-3 740

-6 291

Försäljning

664

Utrangering, omklassificering

374

Utgående balans (UB) avskrivningar
Summa

-118 991

-112 251

25 239

22 528

Not 11 Värdepapper och andelar
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Aktier
Tidaholms Energi AB (helägt)
Swedbank

10 400

10 400

23

23

23

23

142

142

42

42

42

42

207

207

10 465

10 465

13

13

13

13

660

660

660

660

Bosnet AB 2)

2 838

2 757

Coompanion

10

10

10

10

3 521

3 440

683

683

Tidaholm-Hökensås Semesterby

10

10

10

10

Delsumma grundfondskapital

10

10

10

10

Netwest
Inera
Delsumma aktier
Andelar
Tolkförmedling Väst
Kommuninvest 1)

Delsumma andelar
Grundfondskapital
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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 omgående 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
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

Bidrag till statlig infrastruktur
Upplösning
Summa

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

6 000

6 000

-2 800

-2 400

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.

Not 13 Kortfristiga fordringar
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

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 konsumtionsavgifter

28 358

36 667

3 874

4 576

7 112

2 089

7 112

7 647

-2

-2

-11

Statsbidragsfordringar

4 587

4 587

9 148

Kortfristig fordran hos
koncernföretag

-5 142

13 215

24 356

Diverse kortfristiga fordringar

12 202

22 068

10 658

8 545

- varav mervärdeskatt

8 888

7 493

8 888

7 493

- varav skattekonto

2 365

1 569

805

- varav fakturafordringar
- varav fakturafordringar AÖS 1)

- varav övriga
Förutbetalda kostnader

949

14 575

201

247

3 734

40 257

3 734

5 682

Upplupna intäkter

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

71 358

83 952

101 081

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

Not 14 Kassa och bank
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

56

119

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
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Ingående eget kapital

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

499 226

496 590

Nyttjande av lokal utvecklingsreserv

-1 800

-1 381

Årets resultat

18 823

4 017

516 249

499 226

91 735

91 735

7 429

9 229

417 085

398 262

Totalt eget kapital
- varav resultatutjämningsreserv
- varav lokal utvecklingsreserv
- varav övrigt eget kapital

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.

Not 16 Avsättningar pensioner
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Specifikation - Avsatt till pensioner
Förmånsbestämd ålderspension

13

13

399

366

Särskild avtals/ålderspension

5 455

5 613

Ålderspension

2 468

2 505

175

175

2 065

2 104

10 575

10 776

Politiker

1

1

Tjänstepersoner

0

0

10 776

10 792

265

166

Avtalspension, visstidspension m.m.

Efterlevandepension
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Antal visstidsförordnanden

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav

57

120

- nyintjänad pension

-17

248

- ränte- och basbeloppsuppräkning

249

292

16

-126

-410

-427

-39

-3

10 575

10 776

98 %

98 %

831

50

- övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Aktualiseringsgrad
Överskottsmedel

För avtalen KAP-KL och AKAP-KL är årets ålderspensions-och indexeringspremier samt
riskpremier inbetalda under året. Tidaholms kommun har försäkrat bort efterlevandeskyddet
samt förmånsbestämd ålderspension för dessa avtal.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnitt 4.2 Redovisningsprinciper.

Not 17 Avsättningar
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

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
Tidigare indexering

6 000

6 000

6 000

6 000

742

596

742

596

Indexuppräkning 2020
Återbetalning 2020
Utgående avsättning

-540
6 202

-540
6 596

6 202

6 596

Avsättning för återställande av
deponi 2)
Ingående avsättning
Förändring avsättning under året

5 700

5 700

Utgående avsättning

5 700

5 700

Avsättning latent skatt
Ingående avsättning

3 521

Förändring under året

3 521

Utgående avsättning

3 521

Summa

11 902

10 117

11 902

6 596

58

121

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 utbetalningstidpunkten enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg. Återbetalning ska göras 2020–2025. Någon indexuppräkning har inte gjorts under året då avsättningen
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 avsättningens 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
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Checkräkningskredit Koncernvalutakonto

10 014

Summa

10 014

Not 19 Lån i banker och kreditinstitut
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Swedbank hypotek
Ingående skuld

5 055

5 687

Årets amortering

-632

-632

Total låneskuld

4 423

5 055

632

632

3 791

4 423

Ingående skuld

103 754

106 192

Nyupptagna lån

80 000

Årets amortering

-4 250

-2 437

Total låneskuld

179 504

103 754

4 250

3 250

Långfristig del

175 254

100 504

Summa

183 927

108 809

Nyupptagna lån

Kortfristig del av lån
Långfristig del

Kommuninvest

Kortfristig del av lån

Sammanställning av lån i banker och kreditinstitut
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Kommun
2020-01-01 –
2020-12-31

Ingående skuld

108 809

Nyupptagna lån

80 000

Årets amortering

-4 882

2019-01-01 –
2019-12-31
111 878

-3 069

59

122

Kortfristig del av lån
Långfristig del av lån

-4 882

-3 882

179 045

104 927

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

Not 20 Andra långfristiga skulder
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

Investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt)

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

7 731

5 629

24

20

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång
har.

Not 21 Kortfristiga skulder
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

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

18

18

18

18

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 arbetsgivaravgifter

13 354

11 809

13 354

11 809

Övriga kortfristiga skulder

14 972

14 413

1 281

856

Skuld till VA-kollektivet

19 997

18 129

19 997

18 129

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

146 556

127 068

95 666

76 585

- varav semesterlöneskuld

28 172

28 035

28 172

26 487

123

499

123

499

- varav upplupna sociala avg på
semesterlöneskuld och upplupna löner

11 309

10 166

11 309

10 166

- varav pensionskostnad individuell

20 468

20 109

20 468

20 109

7 037

6 754

6 571

6 754

17 810

5 972

17 810

5 972

2 276

839

2 276

839

232

518

232

20

59 129

54 176

8 705

5 739

0

0

273 886

251 585

Avräkning Avfallshantering Östra
Skaraborg
Moms och punktskatter

- varav upplupna löner

- varav sammandrag för preliminär Fskatt, se specifikation nedan
- varav förutbetalda skatteintäkter
- varav förutbetalda tillfälliga statsbidrag
- varav upplupna räntekostnader
- varav interimsskulder
- varav förutbetalda hyror
Summa

0
187 775

203 730
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Specifikation F-skatt
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Kommunal koncern
2 020 -01-01 –
2020-12-31

Kommun

2 019 -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
utbetalda pensioner

1 545

Upplupen särskild löneskatt
pensionsförsäkring

2 038

Inbetald preliminär F-skatt

-8 123

Summa tax 20

1 100

Fastighetsskatt

371

Upplupen särskild löneskatt individuell
del

5 503

Upplupen särskild löneskatt på
utbetalda pensioner

1 734

Upplupen särskild löneskatt
pensionsförsäkring

2 640

Inbetald preliminär F-skatt

4 878

-8 643

Summa tax 21

1 605

Upplupen särskild löneskatt individuell
del

4 966

Summa tax 22

4 966

Summa

6 571

4 878

5 978

Not 22 Pensionsskuld
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31
Ingående ansvarsförbindelse
Aktualisering
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nyintjänande förtroendevalda
Övrig post
Årets utbetalningar
Summa pensionsförpliktelser
Löneskatt
Utgående ansvarsförbindelser
Aktualiseringsgrad

136 940

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31
139 624

0

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

136 940

139 624

0

0

712

724

712

724

3 682

3 635

3 682

3 635

-75

-352

-75

-352

1 254

-676

1 254

-676

-6 762

-6 015

-6 762

-6 015

135 751

136 940

135 751

136 940

32 933

33 222

32 933

33 222

168 684

170 162

168 684

170 162

98%

98%

98%

98%

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
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balansräkningen. Uppgifter om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av KPA
per 2020-12-31.
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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 förpliktelser. Samtliga 286
kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
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 regressavtalet 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 Kommuninvest 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.

Not 24 Borgen och andra förpliktelser
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

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

1 934

2 057

500

0

0

12

Borgen för föreningar

1 934

2 057

Bosnet AB
Egna hem, 40% kommunal garanti
Tidaholms Energi AB företagsinteckning

0

12

31 318

31 318

45

45

44

45

33 297

33 432

334 846

318 235

Övriga
Summa

Bosnet AB hette tidigare Bösab (Bredband Östra Skaraborg).

Under 2020 har borgensåtagandet för Tidaholms Bostads AB utökats enligt beslut i
kommunfullmäktige (Kf § 397/2019).

Not 25 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster
Kommunal koncern
2020-01-01 –
2020-12-31

Kommun

2019-01-01 –
2019-12-31

2020-01-01 –
2020-12-31

2019-01-01 –
2019-12-31

Försäljningspris avyttran
anläggningstillgång

-3 151

-662

-3 151

-662

Bokfört värde försäljning
anläggningstillgång

8 137

4

8 137

4

Försäljningspris avyttran finansiell
anläggningstillgång

0

0

Bokfört värde försäljning finansiell
anläggningstillgång

0

0

Avsättning för återställning av deponi

5 700

0

5 700

0
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Exploateringsmark till
omsättningstillgång

251

251

Upplösning investeringsbidrag

-303

-231

-303

-231

Pensionsskuld förändring avsättning

-201

16

-201

16

400

546

400

546

-1 000

2 438

-1 000

2 438

0

-34

0

-34

10

-33

10

-33

9 592

2 295

9 592

2 295

Upplösning av bidrag till statlig
infrastruktur
Förändring kortfristig del av låneskuld
VA - återförda investeringskostnader
Övrigt
Summa

4.4 Ekonomisk redovisning Vatten- och avloppsreningsverk
Resultaträkning (tusentals kronor)
Not

2020-01-01 – 2020-12-31

2019-01-01 – 2019-12-31

18 010

20 690

-14 792

-16 780

-2 887

-3 553

331

357

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Jämförelsestörande kostnader
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

9

Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

-337

-366

0

0

0

0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansräkning (tusentals kronor)
Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

43 650

43 844

188

144

43 838

43 988

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm
Uppskjuten skatt
Långfristiga fordringar

63

126

127

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

226

226

Summa omsättningstillgångar

17 710

18 863

Summa tillgångar

61 548

62 671

Kassa och bank

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

10 280

10 280

10 280

10 280

3 367

2 190

15 130

15 765

18 497

17 955

798

1 378

31 972

33 058

32 770

34 436

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Lokal utvecklingsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Avsättning bidrag till infrastruktur
Avsättning latent skatt
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Lån i banker och kreditinstitut
Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

3,4,5
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Summa skulder

51 268

52 391

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

61 548

62 671

Kassaflödesanalys (tusentals kronor)
Not

2020-12-31

2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

0

0

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

Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för av- och nedskrivningar

Ökning / minskning kortfristiga skulder
Ökning / minskning kortfristiga skulder internt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

1 490
-3 155
2 140

10 605

-907

-10 167

1 232

1 182

325

-8 985

-635

-1 620

-635

-1 620

0

0

226

226

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag till materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder internt
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
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Likvida medel vid årets slut

226

226

Not 1 Övriga kortfristiga fordringar
2020-01-01 – 2020-12-31
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader - diverse
Utgående fordran

2019-01-01 – 2019-12-31

3 874

4 576

-784

-122

3 090

4 454

Not 2 Fordringar, balansenheter
2020-01-01 – 2020-12-31
Moms

2019-01-01 – 2019-12-31

977

560

12 033

13 443

Pensionskostnad
Fordran på kommunens koncernvalutakonto
Övriga fördelade poster
Utgående fordran

1 383
14 393

14 003

Not 3 Skulder, balansenheter
2020-01-01 – 2020-12-31
Debiteringar renhållningsavgifter

2019-01-01 – 2019-12-31

7 435

10 918

Löner december

619

334

Moms december

1 767

2 030

269

1 118

0

0

1 476

322

11 566

14 722

Personal och fordonsfördelning – gata
Pensionskostnad
Övriga fakturafördelningar
Utgående skuld

Not 4 Kortfristig skuld, VA-kollektiv
2020-01-01 – 2020-12-31
Ingående skuld
Årets överskott (del av)
Utgående skuld

2019-01-01 – 2019-12-31

18 129

18 755

1 868

-626

19 997

18 129

Not 5 Övriga kortfristiga skulder
2020-01-01 – 2020-12-31

2019-01-01 – 2019-12-31

Semesterlöneskuld

185

149

Övriga kortfristiga skulder

224

58

Utgående skuld

409

207

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 uttryckligen 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
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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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4.5 Uppföljning av finansiella risker
I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny finanspolicy. Enligt finanspolicyn
ska kommunens 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
Andel ränteförfall inom ett år

Utfall 2020-12-31
<50%

42%

1,3-4år

1,8 år

Kapitalförfall inom ett år

<50%

20%

Kapitalbindningstid

>1,5år

2,3år

-

45%

>50 mnk

64 mnkr

Räntebindningstid

Andel grön finansiering
Uppfyller likviditetsreserv

4.6 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 utbildningsnämnden.
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
grundskoleverksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt jävsnämnden redovisar mindre
avvikelser mot budget.
Kommunstyrelsens (inklusive finansförvaltningen) budgetram för 2020 inkluderar den
kommunövergripande budgeten för prognososäkerhet samt riktade budgetprioriteringar.
Prognososäkerhet samt riktade budgetprioriteringar visar ett överskott mot budget.
För mer detaljer se sammanfattningar av nämndernas verksamhetsberättelser i avsnitt 3.5.6
Verksamhetsberättelser.

Budgetavvikelser
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

33 290

33 288

2

308

161

147

Finansförvaltnigen

-23 083

-21 476

-1 607

Summa nämnder

716 874

734 052

-17 178

Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd
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4.7 Investeringsredovisning
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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 investeringsprojektens 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
underhållsarbeten 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.

Totalt kommunen
Utfall
2020

Budget
2020

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2020

Avvikels
e
Budget /
Bokfört

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

774

500

377

877

103

Samhällsbyggnadsnämn
den

101 188

131 117

7 115

138 232

37 044

Skattefinansierad
verksamhet

112 807

151 517

8 487

160 004

47 197

1 371

3 000

-3 762

-762

-2 133

Social- och
omvårdnadsnämnd

VA-verk

Ombudg
etering

Översko
tt /
Undersk
ott

68

Renhållningsenhet
Affärsdrivande verk
Totalt kommunen

798

800

3 509

4 309

3 511

2 169

3 800

-253

3 547

1 378

114 976

155 317

8 234

163 551

48 575
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I ovanstående utfall ingår interna fördelningar med 991 000 kronor. Utfallet per projekt
redovisas i bilaga.
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5 Hållbarhetsredovisning – Agenda 2030
5.1 Agenda 2030 i Tidaholms kommun under år 2020
Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen 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.
De globala målen innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala
och miljömässiga.
I Tidaholms kommun ska alla verksamheter bidra till att de globala målen uppnås. I
kommunfullmäktiges Strategiska plan och budget 2020–2022 beskrivs hur de globala målen
är kopplade till kommunens strategiska mål.

Här följer ett antal exempel som beskriver hur aktiviteter och verksamheter i kommunens regi
under år 2020 har bidragit till att kommunen på lokal nivå närmar sig de globala målen i
Agenda 2030.
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5.2 Mål 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
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 tillgänglig 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.

5.3 Mål 2: Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk
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 EUnivå, men även svenska lagar som till exempel skollagen och livsmedelslagen styr arbetet.
Regionala livsmedelsstrategier och arbete med landsbygdsutveckling är andra delar i det
lokala och regionala arbetet för att trygga livsmedelsförsörjningen 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
näringstillstånd ökar livskvalitén och förbygger även sjukdomar. Det är viktigt att måltiden och
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måltidsupplevelsen 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.

5.4 Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
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 fritidsaktiviteter 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 kvalitet och kärnuppdrag.
LSS Fritid ger 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 fritidsaktiviteter 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.
Lekplatser som uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2020 antagit en ny riktlinje för skötsel och planering
av kommunala lekplatser. Riktlinjen kompletteras av en rapport som beskriver kommunens
befintliga lekplatser. 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 Sommararena Bruksvilleparken med stöd av Folkhälsorådet. Arrangemanget

72

135

pågick under hela sommaren och innehöll många olika prova-på-aktiviteter med
feriepraktikanter som ledare.
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Exemplet bidrar till delmål:
• 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

5.5 Mål 4: God utbildning till alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla
Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som
grundskola, gymnasium 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.

5.6 Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
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
samhällsutveckling. 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
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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 upplevelsen av stress hos pojkar.
Elevers delaktighet och inflytande är en viktig del i detta arbete.
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
representanter 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 verksamhetsspecifika behov ses över. För att långsiktigt förebygga att
våld inträffar sker också tidigt våldspreventivt 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 utveckla verksamheterna till
arbetsplatser där medarbetarnas kön och bakgrund speglar mångfalden i samhället.

5.7 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

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

5.8 Mål 7: Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi
för alla
Kommuner och regioner är stora energianvändare men också stora energiproducenter. Som
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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 elproduktion och fjärrvärme. Energisystemen och elnäten står inför nya
utmaningar med varierande energiproduktion från vind och sol och ny efterfrågan på el från
transporter, datacentra, industri och samhällsbyggande. Kommuner och regioner använder
drygt 20 TWh energi, eller knappt fem procent av Sveriges energianvändning i sina
verksamhetslokaler och allmännyttiga bostäder. Det finns en långsiktig 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.
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%

Teab:s arbete bidrar till delmål 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den
globala energimixen.
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.
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 klimatinitiativ, 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, 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 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 granbarkborreangrepp, vilket kräver extraordinära insatser. Kommunen har
med kort varsel utfört avverkning 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 återföra 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.

5.9 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
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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 vuxenutbildning (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
För individer som aldrig har haft ett arbete eller som inte har haft ett arbete på lång tid kan
det finnas 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.

5.10 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation
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 samverkan med universiteten i olika sammanhang innebär
också att ny kunskap kan bidra till innovationer.
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.
Laddstolparna kan användas av såväl företag som privatpersoner med hjälp av betaltjänsten
Park & Charge.

5.11 Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder
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 kommunerna och regionerna på grund av varierande befolkningssammansättning
och andra förutsättningar. Bostads- och samhällsplanering samt kultur och fritidsaktiviteter är

76

andra viktiga områden i arbetet för att motverka ojämlikhet.
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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.
Stöd och service till alla familjer
Ojämlika socioekonomiska levnadsvillkor medför att förhållanden så som fysisk och psykisk
hälsa, 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 ojämlikhet 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 omvårdnadsförvaltningen. 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.

5.12 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

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

5.13 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
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 återvinner 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
policy 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, djurskyddskrav samt krav rörande antibiotikaanvändning och
smittskydd ställas i enlighet med upphandlingsmyndighetens 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 återvinningscentral 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.

5.14 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser
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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 kollektivtrafik, 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
fossiloberoende region år 2030. Kommunen har därmed antagit fyra klimatlöften. Tidaholms
kommun lovar att:
•
•
•
•

Ställa krav i upphandlingen för transportdelen
Analysera inköpens klimatpåverkan
Göra investeringar för energieffektiviseringar
Anta en koldioxidbudget.

Kommunen har inlett arbetet med att omsätta dessa löften i praktiken.
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 miljöanpassad upphandling, koldioxidbudget, vatten- och
avfallsplan, samt ytterligare energieffektiviseringar av kommunens fastigheter.
Minskade utsläpp av växthusgaser kommunens bolag
Koncernen Tidaholms Energi AB består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt
dotterbolagen 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
miljömässigt 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 avfallssortering 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.
Exemplet bidrar till delmål:
• 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning
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5.15 Mål 14: Hav och marina resurser
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Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling
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. Skyfallskarteringen ger en god bild över vilka områden, miljöer och aspekter
som kan komma att påverkas negativt vid stora vattenmängder.

5.16 Mål 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
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
mångfalden. 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 gallringsåtgärder har lövbestånd bevarats med syfte att värna den biologiska
mångfalden och därmed en mer hållbar och motståndskraftig skog.
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5.17 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
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Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med
samhället. 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.

5.18 Mål 17: Genomförande och partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling
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
flernivåstyre, 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.
Samverkan gav samstämmig kommunikation under covid-19-pandemin
År 2020 har präglats av covid-19-pandemin. Aldrig tidigare har vikten av samstämmig
kommunikation 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 samverkan 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
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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.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/75

§ 23 Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Samfonden vid
Tidaholms grundskola avseende år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Samfonden vid
Tidaholms grundskola avseende år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för
Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för år 2020.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för elever vid
kommunens grundskola.
Ingen utdelning har skett under 2020.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola avseende år 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Samfonden
vid Tidaholms grundskola avseende år 2020”, förvaltningsekonom
Federico Dell´Anna, 2021-03-15.
 Årsredovisning Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15
Ärendenummer
2021/75

Kommunstyrelsen

Federico Dell'Anna
0502-60 60 94
federico.dellanna@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning stiftelsen samfonden vid
Tidaholms grundskola 2020
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för
Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola för år 2020.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för elever vid
kommunens grundskola.
Ingen utdelning har skett under 2020.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola 2020.
Barnrättsbedömning
Utdelning används till förmån för eleverna vid kommunens grundskolor för att
ge dem bättre förutsättningar i sina studier. Beslutet om utdelning bedöms
påverka barn i grundskoleåldern.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för Stiftelsen samfonden vid Tidaholms grundskola
avseende år 2020.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Org nr 867200-7724
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Främjande av ändamålet

Information om verksamheten

Under året har det inte gjorts någon
utdelning.

Samfonden bildades genom sammanläggning av fonder vid skolformen
grundskola (jämte f.d. yrkesskola och
samrealskola).
Kammarkollegiet beslöt
1990-11-15 att bifalla Tidaholms kommuns
ansökan om bildandet av en samfond för
grundskolan.
Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen
i Tidaholms kommun. Beslut om utdelning
fattas av barn- och utbildningsnämnden efter
ingivna förslag av grundskolans rektorer.
Efter beslut av Kammarkollegiet daterat
2019-11-13
har
föreskrifterna
som
begränsade användandet av kapitalet
upphävts. Utdelning av såväl avkastning som
kapital får användas för Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna
beskattningsregler som tillämpas för ideella
föreningar med flera. I och med att Stiftelsen
främjar ett allmännyttigt ändamål anses
verksamheten vara skattebefriad.

Stiftelsens ändamål

Resultat och ställning

Utdelningen ska användas till förmån för
eleverna vid kommunens grundskolor
företrädesvis för:
Belöning eller uppmuntran åt elev som visat
god kamratanda eller berömvärd flit,
belöning till elev som ägnat arbete åt teater
eller musik eller annan kulturell verksam-het
vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
stipendium för fortsatt utbildning efter
genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt
elev för studier eller för studieresa inomeller utomlands, studiebesök, skolresa,
fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,
idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål eller förvärv av
material eller andra saker.
Avkastningen får inte användas för ändamål
som ska tillgodoses med utdebiterade medel.
Avkastning som inte används reserveras för
utdelning kommande år.

Förmögenhetens utveckling
Stiftelsens tillgångar är placerade på bank.
Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
Disponibelt för utdelning
varav från detta år

0 kr
520 578,54 kr
0 kr
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Resultaträkning
2020

2019

0
0

0
0

Kostnader
Förvaltningskostnader
Summa kostnader

0
0

0
0

Årets resultat

0

0

2020

2019

520 578,54
520 578,54

520 578,54
520 578,54

520 578,54

520 578,54

0
520 578,54

0
520578,54

Summa eget kapital

520 578,54

520 578,54

Summa eget kapital och skulder

520 578,54

520 578,54

Inga
Inga

Inga
Inga

Not
Intäkter
Räntor, bank
Summa intäkter

1

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristig fordran
Summa omsättningstillgångar

2

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

3
3
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i kr om inget annat anges.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag ("K2").
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

NOTER
Not 1

Räntor
Ränteintäkter Stiftelsen

Not 2

Kortfristig fordran
Fordran Tidaholms kommun

Not 3

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Kapitalisering av löpande avkastning
Beslutade anslag
Ändrade föreskrifter

2020
0
0

2019
0
0

2020
520 578,54
520 578,54

2019
520 578,54
520 578,54

Bundet EK
0
0
0
0
0

Fritt EK
520578,54
0
0
0
0

0

520578,54

Belopp vid årets utgång
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/75

§ 24 Beslut om årsredovisning för stiftelsen Sociala Samfonden i
Tidaholm avseende år 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap
av förvaltare, godkänna årsredovisningen för stiftelsen Sociala
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för
Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till
kapitalet.
Ingen utdelning har skett under 2020.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att, i egenskap av
förvaltare, godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Sociala
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning för Stiftelsen Sociala
Samfonden i Tidaholm avseende år 2020”, förvaltningsekonom
Federico Dell´Anna, 2021-03-15.
 Årsredovisning Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15
Ärendenummer
2021/75

Kommunstyrelsen

Federico Dell'Anna
0502-60 60 94
federico.dellanna@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i
Tidaholm 2020
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för
stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm 2020.
Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska gå till behövande inom
kommunen. Av den årliga avkastningen ska minst 10 procent läggas till
kapitalet.
Ingen utdelning har skett under 2020.
Beslutsunderlag
 Årsredovisning stiftelsen sociala samfonden i Tidaholm 2020.
Barnrättsbedömning
Utdelning ska användas åt behövande inom kommunen enligt stiftelsens
föreskrifter. Beslutet om utdelning kan påverka barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att, i egenskap av förvaltare, godkänna
årsredovisningen för Stiftelsen Sociala Samfonden i Tidaholm
avseende år 2020.
Sändlista
Socialnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm
Org nr 867200-7732
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Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm
Årsredovisning
2020

Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm
Org nr 867200-7732
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten

Resultat och ställning

Samfonden bildades genom sammanläggning av fonder med socialt ändamål.
Kammarkollegiet beslöt 1990-11-15 att
bifalla Tidaholms kommuns ansökan om
bildandet av en social samfond.
Förvaltningen handhas av kommunstyrelsen i Tidaholms kommun. Beslut om
utdelning fattas av socialnämnden. Av den
årliga avkastningen ska minst 1/10 läggas
till kapitalet.

Förmögenhetens utveckling
Stiftelsens tillgångar är placerade på bank.
I år har ingen ränta erhållits då banken har
nollränta.
Förmögenhet, tkr
340

331

334

330
320

Stiftelsens ändamål
Utdelningen ska användas åt behövande
inom kommunen. Avkastningen får inte
användas för ändamål som ska tillgodoses
med utdebiterade medel.
Avkastning som inte används reserveras
för utdelning kommande år.

Utdelade medel
25 000

kr

20 000

315

315

315

315

-16

-17

-18

-19

-20

310
300
-14

-15

Disponibelt av årets resultat
Årets resultat
+
Disponibelt för utdelning
varav från detta år

Främjande av ändamålet

30 000

315

23 800
18 900

15 000
10 000
5 000
0
-10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

År

Socialnämnden beslutade 2008 att medel
ur Sociala samfonden ska utdelas vid ett
tillfälle vart femte år med början 2011.
Utdelning har därmed inte skett under
2020.

0 kr
12,97 kr
0 kr

Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm
Org nr 867200-7732

156

Resultaträkning
2020

2019

0,00
0,00

0,00
0,00

Kostnader
Förvaltningskostnader
Summa kostnader

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Årets resultat

0,00

0,00

2020

2019

314 919,25
314 919,25

314 919,25
314 919,25

314 919,25

314 919,25

314 906,28
12,97
314 919,25

314 906,28
12,97
314 919,25

314 919,25

314 919,25

Inga
Inga

Inga
Inga

Not
Intäkter
Räntor, bank
Summa intäkter

1

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristig fordran
Summa omsättningstillgångar

2

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Summa eget kapital och skulder

Ställda panter
Ansvarsförbindelser

3
3

Stiftelsen Sociala samfonden i Tidaholm
Org nr 867200-7732
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i kr om inget annat anges.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag ("K2").
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

NOTER
Not 1

Räntor
Ränteintäkter Stiftelsen

Not 2

Kortfristig fordran
Fordran Tidaholms kommun

Not 3

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Kapitalisering av löpande avkastning
Beslutade anslag
Belopp vid årets utgång

2020
0,00
0,00

2019
0,00
0,00

2020
314 906,25
314 906,25

2019
314 906,25
314 906,25

Bundet EK
314 906,28

Fritt EK
12,97
0
0
0
12,97

314 906,28
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-29
Ärendenummer
2021/117

Kommunstyrelsen

Federico Dell'Anna
0502-60 60 94
federico.dellanna@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse – Uppföljning av månadsrapport för
kommunstyrelsen för januari - februari år 2021
Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans.
Personalstyrkan i arbete per 2021-02-28, oavsett per anställningsform, är 39
anställda motsvarande 37 årsarbetare.
Beslutsunderlag
 Månadsrapport - februari 2021 (Kommunstyrelsen)
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad månadsrapport
samt att lägga den till handlingarna.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: Adress. | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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KOMMUNSTYRELSE
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1 Sammanfattning
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Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Nämndens helårsprognos är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor. Överskottet
beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som är budgeterade
under finansförvaltningen. Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i
balans.
Personalstyrkan i arbete per 2021-02-28, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 37 årsarbetare. Tjänsteledigheter och vakanser motsvarande två heltidstjänster
har inte tillsatts med anledning av nuvarande anställningsrestriktioner. Detta innebär att
kommunledningsförvaltningen har för närvarande en begränsad personalstyrka jämfört mot
tidigare år.
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2 Verksamhet
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Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt reglementet för kommunstyrelsen som fastställdes 1998-05-25 och reviderades senast
2018-10-29 ska nämnden :





leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion), samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund;
leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion);
följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda mål och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Utöver reglementet är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden och
det arbete som kommunstyrelsen utför.
Kommunstyrelsen är även pensionsmyndighet, arkivmyndighet samt anställningsmyndighet
för alla anställda i Tidaholms kommun.

Kommunstyrelsens förvaltning består av fem enheter :






Kansli
Ekonomi & verksamhetsstyrning
Personal
IT & kommunikation
Näringsliv

Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de övriga
förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd.
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Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner,
bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten inom
den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy.

2.1 Viktiga händelser
Rekommendationen om fortsatt hemarbete i så stor utsträckning som möjligt kvarstår.
Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen har infört distansarbete och tagit fram
planer för att minska den sociala kontakten mellan personer med överlappande
kompetenser. Samtliga nämnder, styrelse och fullmäktige sammanträder digitalt.
I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att genomföra en folkomröstning gällande
särskilda boendet Lindängen. Kansliets personal kommer att arbeta med att organisera och
genomföra folkomröstningen.
IT-avdelningens arbete för att möjliggöra distansarbete under pandemin fortsätter. Ett projekt
för att utöka kommunens lagringskapacitet pågår och migrering av Skype till Teams har
genomförts enligt plan. Etableringen av ett gemensamt kontaktcenter och nytt intranät för
kommunen pågår.
Näringslivsenheten fortsätter sitt arbete med att informera näringslivet om stödåtgärder
under pandemin och stötta Tidaholms handelsförening. En rapport om näringslivsfrågor i
Tidaholms kommun har presenterats för kommunstyrelsen. I rapporten har kommunens
näringslivsstrateg identifierat fokusområden att arbeta med för att stödja näringslivet och
förbättra företagsklimatet.
Ekonomi- och verksamhetsstyrningsavdelningens uppföljningsarbete med att se till att
kommunen har budget i balans pågår. Budgetarbetet inför 2022 beräknas starta i mars.
Personalavdelningen förmedlar instruktioner utifrån de direktiv som kommer från regering
och folkhälsomyndigheten. Hälsoveckorna i Tidaholm (HIT) har ordnats i digital form med
fokus på e-föreläsningar och hemmaträning.

5

163

3 Ekonomi
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Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

3.1 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor.
Avvikelsen motsvarar 22 procent av nämndens budgetram för år 2021.

Jan
Helårsprognos

Feb
x

31,8

Avvikels
e (mnkr)

7,0
0

Apr

Maj

Ju
n

Jul

0

0

Aug

Sep

Okt

De
c

Nov

24,8

Budgetr
am

Avvikels
e (%)

Mar

22,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

4 497

4 497

0

5 850

Verksamhetens kostnader

-67 812

-67 812

0

-63 374

- varav personalkostnader

-28 976

-28 976

0

-28 676

Verksamhetens nettokostnader

-63 315

-63 315

0

-57 524

63 315

63 315

0

61 710

0

0

0

4 186

Budgetram
Nämndens avvikelse
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Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika enheter. Del två är de delar
som avser hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen
(finansförvaltningen). Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och
prognososäkerhet för hela kommunen.
Kommunstyrelsens verksamheter förväntas redovisa en budget i balans.
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor och motsvarar
budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:





att medel för oförutsedda behov för kommunstyrelsen för 2021 som uppgår till 1,2
miljoner kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas;
att medel för prognososäkerhet för 2021 uppgår till 7,0 miljoner kronor (2,8 miljoner
kronor år 2020);
att pensionskostnaden för 2021 följer senaste pensionsprognosen från
pensionsbolaget KPA;
att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,55 miljoner
kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas.

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin
Utfall
Ökade kostnader

Prognos helår
0,6

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

0,6

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader.

Covid-19-pandemin förväntas påverka utfallet för oförutsedda medel för kommunstyrelsen
med 0,6 miljoner kronor.
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Åtgärdsplan
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Kommunstyrelsens verksamhet förväntas visa en budget i balans. Det föreligger inte något
behov av åtgärdsplan.

3.2 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Projekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

Inventarier
Kommunstyrelsen

90109

71

1 000

1 000

1 000

929

Investeringsreserv

93060

0

10 000

10 000

10 000

0

71

11 000

11 000

11 000

929

Summa

Utfallet för kommunstyrelsens inventarier avser en förstudie inför kommande utbyte av
server/lagring för att säkerställa större lagringskapacitet för hela kommunen.
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4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro
2021-01-01 - 202102-28

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

Antal anställda

39

38

39

- Kvinnor

24

23

24

- Män

15

15

15

Könsfördelning (andel kvinnor, i %)

61,5

60,5

61,5

Könsfördelning (andel män, i %)

38,5

39,5

38,5

37

36,5

37

94,9

96,1

94,9

0,8

1,2

2,8

Antal årsarbetare
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad (%)
Sjukfrånvaro (%)

Personalstyrkan i arbete per 2021-02-28, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 37 årsarbetare. Räknas även tjänsteledigheter och föräldraledigheter bort är
antalet årsarbetare i tjänst 35. Detta innebär att kommunledningsförvaltningen har
fortfarande en begränsad personalstyrka.
Sjukfrånvaron har minskat med 2,0 procentenheter från bokslutet 2019, vilket motsvarar en
heltidssjukskrivning för ett helt år. Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen införde
tidigt 2020 distansarbete och tog fram planer för att minska den sociala kontakten mellan
personer med överlappande kompetenser. Detta har bidragit till att hålla sjukskrivningstalet
lågt.

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet
Kommunstyrelsens enheter har inte haft några förändringar i bemanning på grund av
heltidsprojektet.

Anställningsrestriktion
Personalvakanser som uppkom under 2020 motsvarande två heltidstjänster har inte kunnat
tillsättas på grund av gällande anställningsrestriktioner.

9

1/2
168

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-29
Ärendenummer
2021/118

Kommunstyrelsen

Louise Holmvik
0502-60 60 34
louise.holmvik@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av månadsrapport för Tidaholms
kommun avseende januari-februari år 2021
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.
Protokoll för flera nämnder saknades, med anledning av den snäva
tidsplanen, vid utskick av denna tjänsteskrivelse.
Redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige sker i samband med
delårsbokslut augusti och årsredovisning.
Beslutsunderlag
 Månadsrapport – februari 2021 (Tidaholms kommun)
 Kultur- och fritidsnämndens beslut §30/2021 ”Beslut om
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2021”, 2021-03-23.
Utredning
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att
ekonomin efterlevs.
Kommunstyrelsen har beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till
underskottet.
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar en budget i
balans för 2021.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte är tillräcklig för att komma i
balans för 2021.
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 30,8 miljoner kronor,
vilket är ett överskott mot budget på 13,4 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde
för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
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
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Förvaltningen vill vara tydliga med att detta är en tidig prognos och att det
finns stor osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna på grund av den
på gående pandemin. Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms
kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som uppgår till
25,9 mnkr för de tre åren. Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget
skulle det innebära att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott
till viss del återställs.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att godkänna upprättad månadsrapport samt att lägga den till
handlingarna.
- att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att uppdatera och
komplettera nämndens anpassningsåtgärder avseende 2021
Sändlista
Alla nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
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2021-03-23

Kultur- och fritidsnämnden

2021/29

§ 30 Beslut om månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-februari år 2021
Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januari-februari år
2021.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genomförs delvis enligt plan. Flera av
de beslutade anpassningsåtgärderna för 2020 med ombyggnationer beräknas
att verkställas under första halvåret 2021. Helårsprognosen är, trots covid-19pandemin, i linje med budgeten för 2021. Även om det är mycket svårt att
förutse när verksamheter kan öppna och inbringa intäkter.
Även investeringsplanen är i nivå med budgeten.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2021 ”Beslut om
månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2021”, 2021-03-09.
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden
avseende januari-februari år 2021”, kultur- och fritidschef Pema
Malmgren, 2021-03-01.
 Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende januarifebruari år 2021.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/105

§ 25 Beslut om yttrande till kommunrevisionen om
rekommendationer till kommunstyrelsen gällande
ekonomistyrningsprinciper
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förvaltningens förslag till yttrande som sitt och skicka det till
revisorerna.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att omedelbart
justera paragrafen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av ekonomistyrningen inom barn och utbildningsnämnden i
Tidaholms kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll är tillräcklig.
Revisionens sammanfattande bedömning är att barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll till viss del är tillräcklig.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen
rekommenderas att:


Förtydliga ekonomistyrprinciperna kopplat till hur en nämnds
konstaterade budgetunderskott skall återställas.

Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-03-26.
Kommunstyrelsen har, efter dialog med kanslichef, fått förlängd svarstid till
2021-04-08.
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att se
över nuvarande ekonomistyrningsprinciper utifrån revisorernas
rekommendationer. Detta kommer att ske i samband med framtagandet av
strategisk plan och budget 2022-2024, där ekonomistyrprinciperna finns
dokumenterade.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens
förslag till yttrande som sitt och skicka det till revisorerna.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att omedelbart justera
paragrafen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrandet till kommunrevisionen om
rekommendationer till kommunstyrelsen gällande
ekonomistyrningsprinciper”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-0312.
 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden,
2021-02-26
 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden,
2021-02-26

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-12
Ärendenummer
2021/105

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelsen - Yttrande till kommunrevisionen angående
rekommendationer till kommunstyrelsen om
ekonomistyrningsprinciper i Tidaholms kommun
Ärendet
Kommunens revisorer har, med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) genomfört
en granskning av ekonomistyrningen inom barn och utbildningsnämnden i
Tidaholms kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll är tillräcklig.
Revisionens sammanfattande bedömning är att barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska styrning och kontroll är till viss del är
tillräcklig.
I granskningsrapporten lyfter revisorerna ett antal iakttagelser samt
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen
rekommenderas att:


Förtydliga ekonomistyrprinciperna kopplat till hur en nämnds
konstaterade budgetunderskott skall återställas.

Kommunens revisorer önskar få ta del av kommunstyrelsen syn på den
rekommendation som riktas till kommunstyrelsen senast 2021-03-26.
Kommunstyrelsen har, efter dialog med kanslichef, fått förlängd svarstid till
2021-04-08.
Beslutsunderlag
 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden,
2021-02-26
 Granskning av ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden,
2021-02-26
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Förslag till yttrande
Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de synpunkter som
kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att se
över nuvarande ekonomistyrningsprinciper utifrån revisorernas
rekommendationer. Detta kommer att ske i samband med framtagandet av
strategisk plan och budget 2022-2024, där ekonomistyrprinciperna finns
dokumenterade.
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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Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
som sitt och skicka det till revisorerna.
- Kommunstyrelsen beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Sändlista
Kommun revisionen

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
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177

178

Sammanfattning

179

Rekommendationer
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas:
•

vidta åtgärder för att bryta den negativa trenden och nå en ekonomi i balans.

•

se till att ekonomistyrpriciperna efterlevs.

•

säkerställa att konsekvenser för verksamheten vid utebliven finansiering tydliggörs
och beaktas vid resursfördelning för att säkerställa att grunduppdraget genomförs.

•

arbeta för en förbättrad kommunikation, förtroende och samsyn med förvaltningen,
inte minst avseende hantering av nämndens underskott.

•

säkerställa att nämndens ambitionsnivå är rimlig att uppnå med tilldelad budgetram.

•

se till att fördela tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram så att alla
verksamheter har samma förutsättningar att klara sitt grunduppdrag.

Kommunstyrelsen rekommenderas:
•

förtydliga ekonomistyrprinciperna kopplat till hur en nämnds konstaterade
budgetunderskott skall återställas.

Jönköping, den 2021-02-11
DELOITTE AB

Revsul Dedic

Jimmy Lindberg

Ulrika Torell

Projektledare

Projektdeltagare

Projektdeltagare
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2021/106

§ 26 Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra
station
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av
Västra stationen.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms elnät AB har inkommit med förfrågan om kommunfullmäktiges
ställningstagande för reinvestering i Västra stationen
Reinvesteringen består av byte av ställverk, reläskydd, 10 kV utrustning med
mera, dessa är avskriva och uttjänta. Bytet sker för att upprätthålla
driftsäkerheten för Bolagets elnät.
Enligt ägardirektivet skall bolaget inhämta Tidaholms kommunfullmäktige
ställningstagande för investeringar större än 200 basbelopp. Finansiering av
investeringen kommer sker med egna medel och inga nya lån skall upptas.
Projektet beräknas kosta 10 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har inget att invända mot bolagets
reinvestering. Investeringen finansieras med medel inom bolaget.
Bedömningen om reinvesteringen är nödvändig är en bedömning som görs av
styrelsen för Tidaholms elnät AB.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att som sitt ställningstagande tillstyrka reinvesteringen av
Västra stationen
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering
Västra station” ekonomichef Henrik Johansson, 2021-03-12.
 Kommunfullmäktige ställningstagande reinvestering Västra station,
2021-03-02.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-12
Ärendenummer
2021/106

Kommunstyrelsen

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

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

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

Tidaholm 2021-03-02

Kommunfullmäktige i Tidaholm

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

Tidaholms Elnät AB

Mattias Andersson
VD
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/120

§ 33 Information från säkerhetssamordnaren om covid-19pandemin och folkomröstningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informationen även ska
ges i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Peder Samuelsson informerar om smittspridning och
mutationsläge för covid-19.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att informationen även
ska ges i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021/120

§ 34 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter
för genomförande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021” kommunjurist Jenny Beckman, 2021-03-15.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15
Ärendenummer
2021/120

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021
Ärendet
Valnämnden har beslutat föreslå fullmäktige att fatta ett antal beslut om
folkomröstningen gällande särskilda boendet Lindängen. Valnämnden har
även föreslagit fullmäktige att anta föreskrifter för densamma.
Av förvaltningens tjänsteskrivelse till valnämnden framgår de överväganden
och förslag till beslut som förvaltningen lade fram för valnämnden. I bifogade
handlingar finns även förvaltningens förslag till föreskrifter.
Beslutsunderlag
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-12.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt datum för
folkomröstning- september, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-12.
 Valnämndens förslag på föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen.
 Valnämndens beslut § 4/2021 ”Beslut gällande folkomröstning samt
om att anta föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021”, 2021-03-04.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förvaltningens förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande
folkomröstning i Tidaholms kommun 2021.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.
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
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2021-03-04

Valnämnden

2021/3

§ 4 Beslut gällande folkomröstning samt om att anta föreskrifter
för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021
Valnämndens beslut
 Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 5 september 2021.
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel.

Ordförandes sign

-

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

-

att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning, ambulerande röstmottagare, genom
förtidsröstning på kommunens särskilda boenden samt genom
förtidsröstning på Tidaholms stadsbibliotek följande tider:
o 23 augusti 2021 kl. 10-18
o 24 augusti 2021 kl. 10-16
o 25 augusti 2021 kl. 10-18
o 26 augusti 2021 kl. 10-18
o 27 augusti 2021 kl. 10-16
o 28 augusti 2021 kl. 10-13
o 30 augusti 2021 kl. 10-18
o 31 augusti 2021 kl. 10-16
o 1 september 2021 kl. 10-18
o 2 september 2021 kl. 10-18

Justerandes sign

Justerandes sign
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o
o

3 september 2021 kl. 10-16
4 september 2021 kl. 10-13

-

att rösträkningen senast ska vara avslutad den 10 september 2021.

-

att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021 enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.
Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen.
Dessa gäller följande:
- riskbedömning med anledning av covid-19
- information
- rösträtt
- röstlängd
- röstkort
- utläggning av röstsedlar
- valkuvert/röstkuvert
- röstmottagare
- röstning
- röstning i omröstningslokal
- ångerröstning
- hantering av förtidsröster
Ordförandes sign

Justerandes sign
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-

röstning genom bud
rösträkning
slutlig sammanräkning
resultat
förvaring och arkivering
ytterligare föreskrifter
överklagande

Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag
till valnämnden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår valnämnden föreslå att kommunfullmäktige
beslutar:
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Ordförandes sign
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Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

-

-

att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller
gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på
röstsedlar”.
att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o
9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
o 14 oktober 2021 kl. 10-18
o 15 oktober 2021 kl. 10-16
o 16 oktober 2021 kl. 10-13
att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021
att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021.

-

Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning gällande
särskilda boendet Lindängen är den 17 oktober 2021.

-

Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att dag för folkomröstning
gällande särskilda boendet Lindängen är den 5 september 2021.

-

Jan- Ove Piehl (S) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till
de röstberättigade:
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?

Ordförandes sign
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JA- Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar och att
därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
Anpassningsåtgärd xxx ska formuleras av de borgerliga partierna.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

Gunilla Dverstorp (M), Birgitta Andersson (L), Karin Olofsson (MP),
Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Lennart Nilsson (SD)
föreslår valnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara
kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank röstsedel

Ordförandes sign

-

Gunilla Dverstorp (M) och Karin Olofsson (MP) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att det ska vara tre gula
röstsedlar med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148
mm) och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga
”Alternativ på röstsedlar”.

-

Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att röstning kan, utöver
personlig inställelse i omröstningslokalen, ske genom budröstning,
ambulerande röstmottagare, genom förtidsröstning på kommunens
särskilda boenden samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o 23 augusti 2021 kl. 10-18
o 24 augusti 2021 kl. 10-16
o 25 augusti 2021 kl. 10-18
o 26 augusti 2021 kl. 10-18
o 27 augusti 2021 kl. 10-16
o 28 augusti 2021 kl. 10-13
o 30 augusti 2021 kl. 10-18
o 31 augusti 2021 kl. 10-16
o 1 september 2021 kl. 10-18
o 2 september 2021 kl. 10-18
o 3 september 2021 kl. 10-16
o 4 september 2021 kl. 10-13

-

Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att rösträkningen senast ska vara avslutad
den 10 september 2021.

-

Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till föreskrifter för
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-

genomförande av rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun
2021 efter att följande ändringar har genomförts:
Föreskrifterna ska heta ”Föreskrifter för folkomröstning i Tidaholms
kommun i frågan om Lindängen”.
Tillägg avsnitt Röstlängd: Röstlängden tas fram av valmyndigheten
enligt beställning av valnämnden.
Tillägg avsnitt Röstkort: Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt
beställning av valnämnden.
Tillägg avsnitt Utläggning av röstsedlar: Valkansliet ska ha beredskap
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas.
Tillägg avsnitt Röstningen: Röstning kan också ske som budröstning
och genom röstning hos ambulerande röstmottagare.
Ändring avsnitt Rösträkning: Avsnittet får omformuleras utifrån beslut
om att ha tre röstsedlar istället för en röstsedel.
Ändring avsnitt Slutlig sammanräkning: Sista stycket ska tas bort.
Ändring avsnitt Ytterligare föreskrifter: Valnämnden bemyndigas
utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om behov uppstår eller
beroende på pandemisituationen.

-

Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till Gunilla Dverstorps
(M) förslag om föreskrifter och föreslår valnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att ändra öppetiden i omröstningslokal till 09.0018.00.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut gällande dag för
omröstning, Piehls med flera och Dverstorps med fleras, två förslag till beslut
gällande fråga och svarsalternativ, Piehls och Dverstorps med fleras, två
förslag till beslut gällande valsedlarnas antal och utseende, förvaltningens och
Dverstorps med fleras, två förslag till beslut gällande huruvida röstning kan
ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen,
förvaltningens och Dverstorps med fleras, två förslag gällande när
röstsammanräkningen senast ska vara avslutad, förvaltningens och
Dverstorps med fleras samt två förslag till beslut gällande beslut om att anta
föreskrifterna för genomförande av folkomröstningen, förvaltningens och
Dverstorps samt ett tilläggsyrkande från Nilsson angående att ändra
öppetiden i omröstningslokalen.
Ordföranden ställer först Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande dag för omröstning mot varandra och finner att valnämnden
beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan Piehls med fleras förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande fråga och svarsalternativ mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande valsedlarnas antal och utseende mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordförandes sign
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Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig
inställelse i omröstningslokalen mot varandra och finner att valnämnden
beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande när röstsammanräkningen mot varandra senast ska vara
avslutad och finner att valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag och Dverstorps med fleras
förslag gällande antagande av föreskrifter mot varandra och finner att
valnämnden beslutar enligt Dverstorps förslag.
Ordförande ställer därefter Nilssons tilläggsyrkande om att ändra öppetiden i
omröstningslokalen under proposition och finner att valnämnden beslutar att
bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun 2021”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning
i Tidaholms kommun 2021.
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder
Samuelsson 2021-02-23.
 Riskanalys- Beslut i kommunfullmäktige om tidigarelagt beslut om
folkomröstning, kanslichef Anna Eklund, 2021-03-01.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Meddelande från valmyndigheten gällande Samråd för dag för
folkomröstning, 2021-03-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Reservation
Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens beslut att föreslå
kommunfullmäktige att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet
Lindängen är den 5 september 2021.
Jan-Ove Piehl (S) och Lars-Ove Larsson (V) reserverar sig mot valnämndens
beslut kring förslag om fråga och svarsalternativ.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse- Beslut gällande folkomröstning samt om att anta
föreskrifter för genomförande rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021
Ärendet
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar.
Beslutsunderlag
 Förslag på föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning
i Tidaholms kommun 2021.
 E-post ”Kontakt angående valet”, säkerhetssamordnare Peder
Samuelsson 2021-02-23.
 Riskbedömning Folkomröstning under covid-19 pandemi, kanslichef
Anna Eklund, 2021-02-18.
 Alternativ på röstsedlar.
 Sammanställning ”Exempel på svarsalternativ från andra
folkomröstningar”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-02-05.
 Kommunfullmäktiges beslut § 8/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-02-08.
Utredning
Av 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkröstningar framgår bl.a. följande. I
anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska
fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse
i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Det framgår även av bestämmelsen att beslut om dagen för folkomröstningen
ska ske efter samråd med den centrala valmyndigheten senast tre månader
innan omröstningsdagen samt att fullmäktige får besluta om de ytterligare
föreskrifter som behövs för att genomföra folkomröstningen.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Eftersom valnämnden ansvarar för kommunala folkomröstningar ska
valnämnden bereda ärendet inför beslut i kommunfullmäktige.
Dag för omröstningen
Kommunledningsförvaltningen har tidigare, i en preliminär tidsplan, gjort
bedömningen att det inte är möjligt att anordna folkomröstning förrän i oktober
2021. Den bedömningen kvarstår. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att omröstningsdag blir den 17 oktober.
Kommunledningsförvaltningen har härvid även tagit hänsyn till att det är val till
kyrkofullmäktige den 19 september 2021.
Kommunledningsförvaltningen har skickat in datumet för samråd med
Valmyndigheten som kommer att ge ett formellt besked under v. 9.
Säkerhetssamordnare har även kontaktat Smittskydd Västra Götaland för att
rådgöra utifrån den rådande covid-19-pandemin, se e-post.
Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten föreslås vara desamma som valdistrikten vid det
senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Av praktiska skäl anser förvaltningen att det är lämpligt att även använda
samma lokaler som vid EU-valet.
Dock kan konstateras att Kyrkans hus som då användes för valdistrikt
Tidaholms Innerstad inte längre är tillgängligt. Här föreslås istället
Familjecentralen som omröstningslokal. Vidare konstateras att
Disponentvillan, som användes för valdistrikt Tidaholm Västra, i dagsläget inte
hyrs ut p.g.a. pandemin. Med hänsyn till detta samt då Rosenbergsskolan
tillkommit som lämplig lokal föreslår förvaltningen Rosenbergsskolan som
omröstningslokal för omröstningsdistrikt Tidaholm Västra. Hellidsskolans
matsal renoverades under senaste valet varför Sparbankshallen användes i
stället. Renoveringen är klar och därför kan Hellidsskolan åter användas.
Förvaltningen har besökt Familjecentralen och Rosenbergsskolan och anser
att de är lämpliga som omröstningslokaler.
Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade
Rubriken på de ingivna namnlistorna som ligger till grund för folkinitiativet är
FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva – ”Trygghet, omtanke i en god
livsmiljö”. Det står klart att initiativtagarnas syfte med folkinitiativet är att det
särskilda boendet Lindängen ska vara kvar.
Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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På valmyndighetens hemsida finns en lista med genomförda kommunala
folkomröstningar1. Såvitt framgår finns det inte någon tidigare genomförd
kommunal folkomröstning som gäller nedläggning av ett särskilt boende.
Däremot finns det folkomröstningar som gäller nedläggning av skola. För att få
vägledning i hur andra kommuner formulerat frågan och svarsalternativ, samt
som omvärldsbevakning, har underlag hämtats in från Tibro, Hammarö,
Norrtälje, Vaxholm och Vimmerby kommuner. I bilagd sammanställning
framgår hur frågan och svaren var formulerad i de fallen.
Det är upp till kommunfullmäktige att besluta hur frågan och svarsalternativen
ska se ut. Social- och omvårdnadsnämnden fattade beslutet om nedläggning
av Lindängen som en del i ett beslut om anpassningsåtgärder för nämnden.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att det är lämpligt om det i
svarsalternativen framgår att en konsekvens av att behålla Lindängen troligen
kommer att bli att kommunens förtroendevalda behöver fatta beslut om andra
anpassningar, alternativt att det kan komma att krävas en höjning av den
kommunala skattesatsen. Detta är att jämföra med svarsalternativen i Tibro
och Vimmerby, där frågan gällde nedläggning av skolor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänsyn till ovan följande förslag
på fråga samt förslag på svarsalternativ att kryssa i (endast ett alternativ för
JA ska finnas, detta är olika förslag på utformning):
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Röstsedlarnas innehåll, antal och utseende
Det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller gul.
Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Detta är samma storlek som
1
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röstsedlarna i ett allmänt val, vilket innebär att valkuverten för allmänna val
kan användas.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram tre förslag på utformning av
röstsedel som framgår av bilaga. Valnämnden har att fatta beslut om vilken av
dessa röstsedlar som ska användas.
Huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen
Det är viktigt att alla röstberättigade som vill har möjlighet att rösta. Av den
anledningen föreslår kommunledningsförvaltningen att förtidsröstning
genomförs inför folkomröstningen, på Tidaholms stadsbibliotek, vid följande
tillfällen:
9 oktober 2021 kl. 10-13
11 oktober 2021 kl. 10-18
12 oktober 2021 kl. 10-16
13 oktober 2021 kl. 10-18
14 oktober 2021 kl. 10-18
15 oktober 2021 kl. 10-16
16 oktober 2021 kl. 10-13
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att det ska vara möjligt att
budrösta så att de som har svårt att ta sig till en omröstningslokal eller
förtidsröstningslokal också får möjlighet att rösta.
Någon annan möjlighet till röstning än personlig inställelse i
omröstningslokalen, förtidsröstning eller budröstning ska inte finnas.
När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad
Kommunledningsförvaltningen föreslår tisdagen den 19 oktober 2021.
Utöver ovanstående beslut föreslår kommunledningsförvaltningen ytterligare
föreskrifter för att kunna genomföra folkomröstningen. Dessa gäller följande:
- riskbedömning med anledning av covid-19
- information
- rösträtt
- röstlängd
- röstkort
- utläggning av röstsedlar
- valkuvert/röstkuvert
- röstmottagare
- röstning
- röstning i omröstningslokal
- ångerröstning
- hantering av förtidsröster
- röstning genom bud
- rösträkning
- slutlig sammanräkning
- resultat
- förvaring och arkivering
- ytterligare föreskrifter
- överklagande
Valnämnden
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Samtliga av ovanstående framgår av förslaget till föreskrifter.
När det gäller den rådande situationen med covid-19 konstaterar förvaltningen
att det inte går att fastställa hur situationen kommer att vara i oktober. I
föreskrifterna uttrycks därför att valnämnden ansvarar för att genomföra
riskbedömning utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten
samt att följa de regler gällande covid-19 som är tillämpliga. I bifogade
handlingar finns en riskbedömning som förvaltningen gjort utifrån nuvarande
läge, som ett exempel. Utifrån de förutsättningar som föreligger när
folkomröstningen närmar sig kommer förvaltningen att ta fram ett nytt underlag
till valnämnden.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett underlag till föreskrift för
rådgivande folkomröstning i Tidaholms kommun. Av föreskriften framgår de
beslut som fullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter
som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen. Som ansvarig för
kommunala folkomröstningar ska valnämnden bereda ärendet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige anta föreskrift för rådgivande folkomröstning i Tidaholms
kommun samt att fatta de särskilt angivna besluten.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
-

att dag för folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen är
den 17 oktober 2021
om följande omröstningsdistrikt och omröstningslokaler:

Omröstningsdistrikt
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.
-

Omröstningslokaler
Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

att följande fråga och svarsalternativ ska ställas till de röstberättigade:

Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att
besluta om besparingen på andra områden inom social- och
omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
Valnämnden
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den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.
-

-

-

att det ska vara en röstsedel med svart text som är antingen vit eller
gul. Röstsedeln ska ha format A 6 (105x 148 mm) och utformas enligt
alternativ med komplett logotyp/med textlogotyp i bilaga ”Alternativ på
röstsedlar”.
att röstning kan, utöver personlig inställelse i omröstningslokalen, ske
genom budröstning samt genom förtidsröstning på Tidaholms
stadsbibliotek följande tider:
o
9 oktober 2021 kl. 10-13
o 11 oktober 2021 kl. 10-18
o 12 oktober 2021 kl. 10-16
o 13 oktober 2021 kl. 10-18
o 14 oktober 2021 kl. 10-18
o 15 oktober 2021 kl. 10-16
o 16 oktober 2021 kl. 10-13
att rösträkningen senast ska vara avslutad den 19 oktober 2021
att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande folkomröstning i
Tidaholms kommun 2021.
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Inledning
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därutöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.

Dag för folkomröstningen
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 5 september 2021.

Riskbedömning med anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig
reglering som finns med anledning av covid-19.

Fråga och svarsalternativ
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om
det särskilda boendet Lindängen.
Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet Lindängen ska vara kvar?
JA- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
NEJ- till Lindängen som särskilt boende/äldreboende.
AVSTÅR- i form av en blank valsedel.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Tidaholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.
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Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergsskolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus.
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara:
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Information
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i
övrigt.
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av valnämnden.

Rösträtt
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens
medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också
rösträtt.

Röstlängd
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om
kommunala folkomröstningar.
Röstlängden tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.

Röstkort
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begäran duplettröstkort.
Röstkorten tas fram av valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.
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Röstsedlar
Det ska vara tre gula röstsedlar med svart text i format A 6 (105 x 148 mm)
och utformas enligt alternativ med komplett logotyp i bilaga ”Alternativ på röstsedlar”. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som tillhandahålls
av valnämnden.

Utläggning av röstsedlar
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen
äger rum inom Tidaholms kommun.
Valkansliet ska ha beredskap att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan
efterfrågas.

Valkuvert/röstkuvert
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de
allmänna valen.

Röstmottagare
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.

Röstningen
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 5 september 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske
genom brevröstning från utlandet.
Röstning kan också ske som budröstning och genom röstning hos ambulerande röstmottagare.

Röstning i omröstningslokal
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl.
09:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för
den röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
- röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AVSTÅR
- valkuvert/röstkuvert
- ytterkuvert för budröst
Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröstningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.
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Förtidsröstning
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms
stadsbibliotek på följande datum och tider:
23 augusti 2021 kl. 10-18
24 augusti 2021 kl. 10-16
25 augusti 2021 kl. 10-18
27 augusti 2021 kl. 10-18
27 augusti 2021 kl. 10-16
28 augusti 2021 kl. 10-13
30 augusti 2021 kl. 10-18
31 augusti 2021 kl. 10-16
1 september 2021 kl. 10-18
2 september 2021 kl. 10-18
3 september 2021 kl. 10-16
4 september 2021 kl. 10-13
För boende på Tidaholms kommuns särskilda boenden kommer förtidsröstning att ske på respektive särskilt boende på dag och tid som beslutas av valnämnden.

Ångerröstning
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstningslokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.

Hantering av förtidsröster
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröstningsdagen och hanteras där för sammanräkning.

Röstning genom bud
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske enligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte
ske.

Rösträkning
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen.
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från förtidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar
enligt följande:
-

JA
NEJ
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-

AVSTÅR
OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt.
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogiltighet.
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för vardera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagningsställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand
och resultatet sammanställs.
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.

Slutlig sammanräkning
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de allmänna valen.

När ska omröstningen vara färdigräknad
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast fredagen den
10 september 2021.

Resultat
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är färdigräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsida.

Förvaring och arkivering
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras
men protokollen arkiveras/bevaras.
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Ytterligare föreskrifter
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om
behov uppstår eller beroende på pandemisituationen.
För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen tillämpas.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.
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Inledning
Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun beslutade 2021-01-25 (§ 8/2021) att
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen efter att
ett folkinitiativ lämnats in i augusti 2020.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för kommunala folkomröstningar. För
folkomröstningen gäller lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därutöver ska följande regler gälla för folkomröstningen.

Dag för folkomröstningen
Folkröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.

Riskbedömning med anledning av covid-19
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med tillhörande
handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig
reglering som finns med anledning av covid-19.

Fråga och svarsalternativ
Frågeställning och svarsalternativ vid den rådgivande folkomröstningen om
det särskilda boendet Lindängen.
Tycker du att det särskilda boendet Lindängen ska vara kvar?
Nedan är förvaltningens olika förslag, efter valnämndens beslut uppdateras
föreskriften:
JA- Förslag 1: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska
vara kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom social- och omvårdnadsnämndens område.
Förslag 2: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om
den skattehöjning som krävs för att finansiera bevarandet av det
särskilda boendet Lindängen.
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Förslag 3: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed den kommunala skattesatsen höjs från
22,07 till 22,23 per skattekrona.
Förslag 4: Jag vill att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar och att därmed anpassningsåtgärd xxx genomförs.
NEJ- Jag vill inte att det särskilda boendet Lindängen ska vara
kvar.
AVSTÅR- Jag avstår från att ta ställning i frågan.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Omröstningsdistrikten ska vara samma som valdistrikten vid det senaste allmänna valet 2019 (EU-val).
Detta innebär att omröstningsdistrikten blir följande: Tidaholms Innerstad, Tidaholm Östra, Tidaholm Västra, Tidaholm Norra, Hökensås Norra, Hökensås
Södra/Västra samt Dimbo m.fl.
Omröstningslokaler ska vara Familjecentralen, Stadsbiblioteket, Rosenbergsskolan, Forshallen, Hellidsskolan, Velinga Bygdegård och Dimmehus.
Omröstningslokaler för respektive omröstningsdistrikt ska vara:
Tidaholms Innerstad
Tidaholm Östra
Tidaholm Västra
Tidaholm Norra
Hökensås Norra
Hökensås Södra/Västra
Dimbo m.fl.

Familjecentralen
Stadsbiblioteket
Rosenbergsskolan
Forshallen
Hellidsskolan
Velinga Bygdegård
Dimmehus

Information
Valnämnden ska informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i
övrigt.
Informationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplan som antas av valnämnden.

Rösträtt
Enligt 5 § lagen om kommunala folkomröstningar har den rösträtt som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens
medlemsstater (unionsmedborgare),
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2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
En unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där, har också
rösträtt.

Röstlängd
En röstlängd ska upprättas för varje omröstningsdistrikt enligt 6 § lagen om
kommunala folkomröstningar.

Röstkort
Röstkort ska skickas ut så att de beräknas vara de röstberättigade till handa
senast 25 dagar före omröstningsdagen. Valnämnden tillhandahåller på begäran duplettröstkort.

Röstsedlar
Röstsedeln ska vara vit/gul (förslag som ändras efter valnämndens beslut)
med svart text. Röstsedeln ska ha format A 6 (105 x 148 mm). Utformningen
framgår av bilaga. Vid omröstningen får bara användas de röstsedlar som
tillhandahålls av valnämnden.

Utläggning av röstsedlar
Utläggning av röstsedlar kommer bara att ske på de platser där röstningen
äger rum inom Tidaholms kommun.

Valkuvert/röstkuvert
Valkuvert/röstkuvert som används ska vara desamma som används vid de
allmänna valen.

Röstmottagare
Röstmottagare vid folkomröstningen utses av valnämnden.

Röstningen
Röstning kan ske i omröstningslokal under folkomröstningsdagen den 17 oktober 2021 eller förtidsröstningslokal på utsatta dagar. Röstning kan inte ske
genom brevröstning från utlandet.

Röstning i omröstningslokal
Röstning i omröstningslokal sker distriktvis där den röstande är upptagen i
röstlängden (se rubrik Omröstningslokaler). Omröstningslokalerna är öppna kl.
11:00-18:00. I de lokaler omröstning sker ska följande finnas tillgängligt för
den röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter
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-

röstsedlar med frågeställning och svarsalternativen JA, NEJ och AVSTÅR
valkuvert/röstkuvert
ytterkuvert för budröst

Röstningen går till på samma sätt som vid de allmänna valen. Ingen får rösta
för mer än ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av
röstande sker i röstlängden för folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får
ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröstningen förekomma i eller i anslutning till omröstningslokalerna.

Förtidsröstning
Förtidsröstning får, av röstberättigad i folkomröstningen, ske i Tidaholms
stadsbibliotek på följande datum och tider:
9 oktober 2021 kl. 10-13
11 oktober 2021 kl. 10-18
12 oktober 2021 kl. 10-16
13 oktober 2021 kl. 10-18
14 oktober 2021 kl. 10-18
15 oktober 2021 kl. 10-16
16 oktober 2021 kl. 10-13

Ångerröstning
Ångerröstning, dvs. att den som har förtidsröstat även kan gå till omröstningslokalen på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, kommer inte att
tillämpas vid den kommunala folkomröstningen.

Hantering av förtidsröster
Förtidsrösterna kommer att distribueras till omröstningslokalerna på omröstningsdagen och hanteras där för sammanräkning.

Röstning genom bud
Röstning genom bud får, av röstberättigad i folkomröstningen, endast ske enligt samma regler som vid de allmänna valen. Röstning med fullmakt får inte
ske.

Rösträkning
Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid de allmänna valen.
Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert/röstkuvert från förtidsröstningen ned i urnan och antalet och antalet avprickningar i röstlängden
räknas. När rösterna ska räknas öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella avvikelser noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter sorteras röstsedlarna i fyra högar
enligt följande:
-

kryss för JA
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-

kryss för NEJ
kryss för AVSTÅR
OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har
kännetecken som uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss
vid något av alternativen eller som har flera kryss är också ogiltiga.
Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska endast en
röstsedel godkännas. Finns det i röstkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna underkännas. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i
sina valkuvert/röstkuvert och en notering görs på kuvertet om skälet för ogiltighet.
Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 st. och läggs i omslag, ett för vardera JA, NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses
med påskrift om innehåll och distrikt samt undertecknas av två rösträknare
(förslagsvis ordförande och vice ordförande).
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär
som valnämnden fastställer. Protokollet och de fyra omslagen läggs därefter i
en särskild valkasse. Valkassen transporteras till valnämndens mottagningsställe. Där kontrolleras innehållet varefter omröstningsmaterialet tas om hand
och resultatet sammanställs.
Liksom processen i omröstningslokalen är denna förrättning offentlig.

Slutlig sammanräkning
Förtidsrösterna som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna
under omröstningsdagen samt förtidsröster som underkänts av röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand på motsvarande sätt som vid de allmänna valen.
Valnämnden gör ingen ny prövning av vad som bedömts som giltiga respektive ogiltiga röster vid räkningen i omröstningsdistriktet, såvida det inte framkommer något anmärkningsvärt som kan föranleda valnämndens granskning.

När ska omröstningen vara färdigräknad
Den kommunala folkomröstningen ska vara färdigräknad senast tisdagen den
19 oktober 2021.

Resultat
Sedan omröstningsdistrikten rapporterat resultatet av den kommunala folkomröstningen på omröstningsdagen tillkännager valnämnden det preliminära resultatet. Det definitiva resultatet meddelas snarast möjligt efter det är färdigräknat. Preliminärt och slutligt resultat presenteras på kommunens hemsida.
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Förvaring och arkivering
Protokoll och omslag i den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den 31 december 2022. Därefter ska omslagen gallras
men protokollen arkiveras/bevaras.

Ytterligare föreskrifter
Valnämnden bemyndigas utfärda ytterligare kompletterande föreskrifter om
behov uppstår. För avgörande av frågor som inte reglerats ska vallagen
tillämpas.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen.

From:
Sent:
To:
Subject:

Peder Samuelsson
Tue, 23 Feb 2021 08:25:52 +0000
Maud Joelsson;Anna Eklund;Marie Anebreid
SV: kontakt angående valet

Fick svar från Smittskydd,
/peder
________________________________________
Hej Peder!
Precis som du säger så är det omöjligt att förutspå coronaläget i juni. Jag hoppas att planerna håller vad
gäller vaccinationen av den stora massan av befolkningen, som ju skulle vara avklarad kring midsommar
(slutet av juni alltså), men det var under förutsättning att vaccinet kom som utlovat. Nu har ju detta blivit
fördröjt, och sannolikt får vi det vaccin vi behöver men senare och planen är fortfarande att
tidsplaneringen funkar. Mer vaccin på kortare tid blir dock en logistiskt utmaning och eventuellt
ytterligare leveransförseningar kan göra att schemat blir svårt att hålla. Dessutom tar det några veckor
efter sista dosen innan vaccinationen får full effekt.
Säkrare (men inget är helt säkert) vore alltså att skjuta på folkomröstningen.
Med vänlig hälsning

Peter Nolskog
Bitr. smittskyddsläkare
E-post: peter.nolskog@vgregion.se

Smittskydd Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde
Webb: www.vgregion.se/smittskydd
Vi är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan

Från: Maud Joelsson <Maud.Joelsson@tidaholm.se>
Skickat: den 23 februari 2021 08:04
Till: Peder Samuelsson <Peder.Samuelsson@falkoping.se>; Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>;
Marie Anebreid <Marie.Anebreid@tidaholm.se>
Ämne: Sv: kontakt angående valet
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Hej
Jag har också ställt frågan till smittskydd, då får vi se om vi får lika besked…
Mvh Maud
Från: Peder Samuelsson <Peder.Samuelsson@falkoping.se>
Skickat: den 23 februari 2021 07:58
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>; Marie Anebreid <Marie.Anebreid@tidaholm.se>; Maud
Joelsson <Maud.Joelsson@tidaholm.se>
Ämne: kontakt angående valet
Hej,
Igår hade kontakt med Länsstyrelsen angående tillsyn i samband med kommande folkomröstning.
De förklarade att de inte hade tillsynsansvaret utan hänvisade mig till Polisen, ska försöka nå dem under
dagen.
Har också skickat underlag till smittskyddet för ett utlåtande i frågan.

Med vänlig hälsning
Peder Samuelsson

Säkerhetssamordnare
peder.samuelsson@falkoping.se
0515-88 58 69

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Midfalegatan 4, 521 81 Falköping
samhallsskydd@falkoping.se
0515-88 58 00
www.smskaraborg.se

Så här behandlar Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
dina personuppgifter www.smskaraborg.se/gdpr-info

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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Bakgrund
Om kommunfullmäktige (april) beslutar att folkomröstningen ska ske i början av september (5 september) innebär det att kansliavdelningen får en minskad tidsplan på sex veckor att genomföra de aktiviteter som planeras jämfört med förvaltningens förslag. Vid ett beslut om utökad tid med en vecka för förtidsröstning (23 augusti) innebär det att kansliet har en minskad tidsplan med sju veckor.
Vid beslut om att även institutionsröstning ska genomföras under perioden samt beslut om ambulerande röstmottagare under förtidsröstningsperioden utökas aktiviteterna och arbetsuppgifterna ytterligare.
Vissa arbetsmoment kan inte slutföras innan kommunfullmäktiges beslut såsom tryck av valsedel, färdigställande av informationsmaterial, framtagande av specifika rutiner för covid-19 riskreducering, bedömning av riskbedömning, packning, frankering och utskick av
ca 10 000 röstkort (ska skickas av kommunen vid en kommunal folkomröstning) samt rekrytering och utbildning av röstmottagare (det
krävs ett datum för att kunna rekrytera).
Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen eftersom röstkorten ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds.
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Åtgärdsplan
Nedan har förvaltningen listat de risker som identifierats med att tidigare lägga datumet för folkomröstningen och tagit fram åtgärdsförslag för att hantera dem.
Nr

Risk

S (1-4)

K (1-4)

R=S*K

3

4

12

Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud.
Samverkan med säkerhetssamordnare
och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) som i sin tur har kontakt med
smittskydd VGR.

Vaccineringen försenas

1.

Åtgärd

Det föreligger en risk att röstmottagare, personal som ska arbeta
med förtidsröstningen, övrig personal samt personer som ska rösta
inte har hunnit att bli vaccinerade i mitten av augusti (då förtidsröstningen börjar) vilket innebär risker för exponering för smitta samt
risk för klustersmitta.

Se riskreducerande åtgärder enligt särskild riskbedömning kring Covid-19.
Tydlig och bra utbildning för att kunna
arbeta enligt de riskreducerande åtgärderna.

Rädsla för smitta medför minskat valdeltagandet
2.

Det finns en risk att valdeltagandet kan påverkas då personer inte
ännu är helt vaccinerade och därför inte vill utsätta sig för situationer där de kan exponeras för smitta.

3

4

12

Ambulerande röstmottagare
Möjligheten till budröstning för de som
har funktionsnedsättning, hög ålder och
sjukdom.
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Röstmottagare hinner inte vaccineras innan institutionsval

3.

4.

2

4

8

Om det fattas beslut att institutionsval också ska genomföras innan
röstmottagare (vid tidigare val: kansliets personal) är vaccinerade
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta ett stort antal personer och då under arbetstid exponeras för smitta eftersom även
vaccinerade kan vara smittspridare.
Ambulerande röstmottagare hinner inte vaccineras

Riskreducerande åtgärder enligt särskild
riskbedömning kring Covid-19, exempelvis visir och munskydd.
3

4

12

Riskreducerande åtgärder enligt särskild
riskbedömning kring Covid-19, exempelvis visir och munskydd.

3

3

9

Skicka ut och efterhöra intresse hos tidigare röstmottagare

Om det fattas beslut att det även ska finnas ambulerande röstmottagare som ska åka hem till personer som inte har möjlighet att
uppsöka en röstningslokal samt inte har någon som kan agera bud
innebär detta en risk då röstmottagarna får möta personer i deras
hem och då under arbetstid kan exponeras för smitta.
Rädsla för smitta försvårar rekrytering av röstmottagare

5.

Det kan bli svårt att rekrytera röstmottagare då det kommer att krävas fler röstmottagare (se riskbedömning Covid-19) än vid andra
val samt att det av personer kan upplevas som en risk att innan de
är vaccinerade engagera sig som röstmottagare och att de därför
väljer att inte delta.
Folkomröstningen kan leda till ökad smittspridning och bristande förtroende för kommunen

6.

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att
inte alla medborgare är fullt vaccinerade och att kommunen då genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya

Undersöka möjligheten rekrytera och utbilda personal på de särskilda boendena
att förrätta förtidsröstning.

Erbjuda digital utbildning för röstmottagare.

3

4

12

Arbeta med riskreducerande åtgärder
enligt särskild riskbedömning Covid 19.
Arbeta med tydlig information och kommunikation kring riskreducerande åtgär-
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sammankomster och mötesplatser (inomhus) som i sin tur bidrar till
smittspridning och klustersmitta. Detta kan i sin tur påverka förtroendet för kommunen samt ha en negativ inverkan på medborgares
inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.

Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – påverkan på kommunikationsfunktioner

7.

Samverkan med säkerhetssamordnare
och MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) som i sin tur har kontakt med
smittskydd VGR
3

3

9

Om förtroendet för kommunen påverkas negativt på grund av att
kommunen anordnar en folkomröstning under en pandemi kan det
innebära en utökad belastning på kommunens kommunikationskanaler (hemsida, sociala medier etc) och för kommunens kommunikatörer. Det finns även en risk att det blir regional eller nationell nyhet vilket påverkar kommunikationsarbetet.
Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – föreningar och företag

8.

der och beteende vid omröstningslokaler.

Det finns en risk att det fortfarande är en pandemi i augusti och att
restriktioner kvarstår för föreningar och företag. Om kommunen då
genom en kommunal folkomröstning under en pandemi skapar nya
sammankomster och mötesplatser (inomhus) när föreningar och företag inte får arrangera evenemang kan detta påverka förtroendet
för kommunen samt ha en negativ inverkan på föreningar och företags inställning till att följa nationella råd och föreskrifter.

Arbeta med tydlig information och kommunikation kring riskreduce-rande åtgärder och beteende vid omröstningslokaler.
Kommunens kommunikatörer får bortprioritera andra arbetsuppgifter och eventuellt förstärkas.

3

3

9
Arbeta med tydlig information och kommunikation
Samarbeta med näringslivsstrateg och
personal på kultur- och fritid.
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Kommunens förtroende skadas när en folkomröstning hålls
om pandemin pågår – risk för hot och våld

2

4

8
Arbeta fram och kontinuerligt stämma av
en risk- och hot analys.

9.
Om förtroendet för kommunen påverkas negativt kan det innebära
en ökad risk för hot och våld i samband med folkomröstningen.
10.

Pandemin medför ökade risker för personalbortfall på röstningsdagen

4

3

12

Covid-19 pandemin med rådande rekommendationer kring att man
ska vara hemma vid minsta symptom, risken att vara i så kallad familjekarantän eller i en smittspårning kan komma att påverka bemanningen under omröstningsdagen och detta med kort varsel.

Indragna raster för röstmottagare samt
omfördelning av omröstningslokal.
Utreda möjligheten till att akut flytta/samordna en omröstningslokal till en
annan omröstningslokal.

Detta kan i värsta fall leda till att en omröstningslokal har väldigt få
eller ingen bemanning av röstmottagare.

Riskreducerande åtgärder fördyrar
11.

12.

3

3

9
Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall

Riskreducerande åtgärder som behöver vidtas kan innebära att
kostnader för folkomröstningen inte inryms i budgeten.
Ökade kostnader för Valmyndighetens tjänster
Valmyndigheten har meddelat att det föreligger en risk att deras
tjänster kan bli lite dyrare vid en folkomröstning under sensommaren då de kan behöva ta in konsulter för IT då förberedelsetiden
hamnar i semesterperioden. Valmyndigheten framhåller även att
kommunen måste säkerställa att det tryckerier som upphandlas har

Planering av röstmottagare och ersättarschema.

4

2

8

Tidig semesterplanering.
Kontinuerlig uppföljning av budget.
Kravställa vid upphandling av tryckeri.
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öppet så att valmyndigheten kan köra test på utskrift och att det under sommaren finns en tillgänglig kontaktperson på kommunen.
Kansliets andra uppdrag nedprioriteras

13.

16.

9

Ingen support till användare och förtroendevalda.
Inställda sammanträden eller att sammanträden sker utan kansliets personals
medverkan.
3

4

12

Extra personal timanställs.
Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud

3

3

9
Kontinuerlig uppföljning av budgetutfall

Om extrapersonal anställs kan detta innebära att budget för den
kommunala folkomröstningen inte hålls.
Semesterplanering för kansliet försvåras

Extra personal timanställs.
Låg förväntning på att ärenden blir
handlagda i tid.

Om ordinarie arbetsuppgifter inte hinner utföras och arbetsbelastningen är orimlig hög kan detta innebära att personal på kansliet
blir sjukskriven eller väljer att avsluta sin anställning.
Extrapersonal medför ökade kostnader

15.

3

Kansliets ordinarie löpande arbetsuppgifter kommer att påverkas
markant under perioden april-september och vissa uppgifter kommer att behöva nedprioriteras eller helt tas bort. Eftersom omfattningen på det extra arbetet är så stor kommer det inte bara att påverka utvecklingsaktiviteter (ex. genomförande av utbildningar, egna projekt, medverkan i projekt etc.) utan även ordinarie löpande
arbetsuppgifter, så som nämndsadministration, registrering av allmänna handlingar, utlämnande av allmänna handlingar, råd och
support, handläggning av ärenden etc.
Stress och hög arbetsbelastning inom kansliet

14.

3

3

3

9

Förlägga semester tidigt och parallellt, ta
in extra resurs några veckor.

Riskanalys
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Det finns en risk att det blir svårt att planera semester för kansliets
personal då förberedelsetiden inför folkomröstningen inklusive förtidsröstningen hamnar under semesterperioden

Planering av aktiviteter så att så mycket
som möjligt genomförs tidigare än
checklistans hålltider.

Gällande röstkort och valsedlar ska dessa vara klara och utskickade minst 25 dagar innan dagen för folkomröstningen (röstkorten
ska vara väljarna tillhanda senast den dag som förtidsröstningen inleds). Detta innebär att aktiviteten att skicka ut dessa kommer ske
under semesterperioden.

Vi genomför aktiviteter så snart som
möjligt under våren såsom att upphandla tryckeri och färdigställa material/informationsmaterial så långt det går samt
skicka ut intresseanmälan till personer
som tidigare varit röstmottagare i val.

Nationella rekommendationer kan inte följas av kansliets personal: Hemarbete och risk för ökad sjukfrånvaro

17.

18.

4

3

12

Covid 19 pandemin med rådande rekommendationer kring hemarbete och att man ska vara hemma vid minsta symptom påverkar
kansliets personal gällande möjligheten att fysiskt vara på plats för
genomförande av vissa arbetsuppgifter såsom packa material,
packning och utskick av röstkort etc. samt innebär en större sjukfrånvaro och frånvaro på grund av VAB (vård av sjukt barn) än vid
normala omständigheter. Det finns även risk att personal får vara i
så kallad familjekarantän (om en familjemedlem har Covid-19) eller
ingår i en smittspårning. Denna risk föreligger så länge det pågår
en pandemi. Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31
maj.
Nationella rekommendationer om att undvika nära kontakter
kan inte följas av kansliets personal

Handlingsplan enligt SAM samt kontinuerlig avstämning med skyddsombud.

3

3

9

Riskreducerande åtgärder i form av
munskydd etc.

Riskanalys
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Kansliets personal (tre ordinarie personer) ska enligt kommunledningsförvaltningens pandemiplan helst inte träffas fysiskt för att förhindra en intern smittspridning (dvs att alla är sjuka samtidigt) och
för att kunna upprätthålla kansliets verksamhet. Detta kommer påverka arbetsuppgifterna som kräver fysisk närvara såsom packning
av valmaterial, packning och utskick av röstkort, utkörning av röstmaterial etc. Denna risk föreligger så länge det pågår en pandemi.
Nuvarande rekommendation kring hemarbete är till 31 maj.
Merarbete kring valmaterial på grund av närheten till kyrkovalet
19.

3

6

Kyrkovalet är 19 september.Det finns en risk att det blir merarbete
kring valmaterialet då kyrkan lånar stora delar av valmaterialet
såsom skärmar, valurnor etc.
Lägre valdeltagande på grund av närheten till kyrkovalet

20.

2

Kyrkovalet är 19 september. Det finns en risk att det påverkar valdeltagandet negativt då personer inte orkar engagera sig och gå
och rösta i två val så tätt inpå.

Tydlig planering för utlåning av valmaterialet.
Ta kontakt med samtliga röstningslokaler för att efterhöra möjligheten att material står kvar till kyrkovalet.

2

4

8

Tydlig information och kommunikation
om vikten av att gå och rösta.
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RISKBEDÖMNING
2021-02-18
Ärendenummer
2021/6
Anna Eklund
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Riskbedömning Folkomröstning under Covid 19 pandemi
Ärendet
Regeringen har 2021-01-08 på beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och
allmänna sammankomster med över 8 deltagare.
För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar
Folkhälsomyndigheten riskbedömning före genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.
Riskbedömningsverktyget nedan kommer från Folkhälsomyndigheten. Om
svaret är ja på många av frågorna ska den som anordnar sammankomsten
överväga att ställa in eller skjuta upp sammankomsten. Om svaret är nej på
alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan
ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska
riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.
Riskbedömningen är framtagen av, Anna Eklund, kanslichef, Marie Anebreid,
valsamordnare, Jenny Beckman, kommunjurist, Maud Joelsson, Medicinsk
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.
Riskfaktorer
Internationellt
deltagande
Deltagare med
samhällsviktiga
arbeten (t.ex.
personal från vård
och omsorg)

Ja

Nej

Riskreducerande
åtgärder som kan
vidtas

X
X

Möblering för att
kunna hålla avstånd.
Kontinuerlig
desinfektion av ytor.
Användande av
handsprit/ handskar
för röstmottagare.
Markering på
golvytan samt
skapande av fållor
(plastband) som
visar vart besökaren
ska gå.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 45 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Avståndsregler och
säkerställa olika
ingång och utgång
för att förhindra
trängsel.
Tydligt
informationsmaterial.
Maxantal röstande i
vallokalen.
Skärmar av
plexiglas.
Visir och munskydd
för röstmottagare.
Extra röstmottagare
för att säkerställa att
de riskreducerande
åtgärderna
upprätthålls.
Valkansliet gör
kontroller ute i
vallokalerna för att
granska att
riskreducerande
åtgärder
upprätthålls.
Extra utbildning och
information/rutiner i
riskreducerande
åtgärder för
röstmottagare.
Utbildning av
röstmottagare görs
digitalt.
Deltagare som
riskerar allvarligare
sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna
för evenemanget
leder till nära
kontakt mellan
deltagarna (storlek

X

Se ovan.

X
X

Se ovan.
Se ovan.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 45 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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på lokal, typ av
aktivitet etc.)
Det är svårt att få
tillgång till handtvätt
och
handdesinfektion.
Städningen är
bristfällig.
Det finns få
toaletter.
Långvarigt (mer än
några timmar)
evenemang

X

Rutiner för städning
och desinfektion av
ytor ska finnas.

X

X

Säkerställ att det
finns minst en toalett
avsedd för enbart
röstmottagare.
Se första ovan.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 45 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Alternativ på röstsedlar
Obs! Proportionerna på röstsedeln är rätt men för att få plats
på en A4 är de något mindre här än de kommer att vara.
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Med komplett logotyp

Med textlogotyp

Med textlogotyp på
färgat papper

RÖSTSEDEL

RÖSTSEDEL

RÖSTSEDEL

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

L
E

Här står frågan. Här står frågan. Här står
frågan?

P

M
E

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

JA, här står svaret som börjar med ett
ja, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

NEJ, här står svaret som börjar med ett
nej, den kan vara både lång och kort.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.

X
E

AVSTÅR; jag väljer att avstå från att ta
ställning.
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SAMMANSTÄLLNING
2021-02-05
Ärendenummer
2021/3
Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Exempel på svarsalternativ från andra folkomröstningar
Hammarö
Alternativ 1) Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6
Alternativ 2) Tycker du att Hammarö ska ha:
En 7-9-skola på Hammarö utbildningscenter
En 7-9-skola på Hammarlundens skola
Bärstadsskolan F-6
Hammarlundens skola F-6
Återuppbygga Götetorpsskolan F-6
Mörmoskolan F-6
Lillängsskolan F-6
Blankröst
Tibro
Tycker du att Tibro kommun ska genomföra en återuppbyggnad av en
kommunalt driven gymnasieskola i Tibro?”
a) Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro ska
inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros
gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor.
b) Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven
gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att
besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i
framtiden för Tibros utveckling.
c) Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Svedala
Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?
”JA”
”NEJ”
”JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING”
Vaxholm
JA – Jag vill att planerna för bebyggelse på Norrberget ska fullföljas.
NEJ – Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och
Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål.
AVSTÅR – Jag avstår från att ta ställning i frågan.
Vimmerby
Folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun
ska läggas ned eller bevaras.
A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.
B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens
förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och
förskola.
C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Valnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

From:
Sent:
To:
Subject:

Anna Eklund
Fri, 12 Mar 2021 09:32:25 +0100
Marie Anebreid
VB: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm

Från: Brev: Folkomröstning <folkomrostning@val.se>
Skickat: den 12 mars 2021 08:37
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: SV: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm
Hej Anna,
Tack för begäran om nytt samråd, vi återkopplar nästa vecka eller så fort vi hunnit se över planeringen.
Pratade med en kollega till dig igår, Marie, och nämnde att eventuellt kan det bli lite dyrare om vi
behöver ta in konsulter på IT sidan då förberedelsetiden hamnar i semesterperioden, viktigt också att
tryckeriet ni upphandlar/-t har öppet så vi kan köra test på utskrift och att vi har en kontaktperson på
kommunen.
Vi hörs av snart igen,
____________
Vänligen,
Corinne Johnson
Valhandläggare

Valmyndigheten
Telefon: 010-575 70 02
www.val.se

Från: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Skickat: den 11 mars 2021 16:28
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Till: Brev: Val Registrator <registrator@val.se>
Ämne: Samråd gällande kommunal folkomröstning- Tidaholm
Hej!
Vi skulle vilja begära nytt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2 § lagen om kommunala
folkomröstningar (1994:692). Vår valnämnd har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att
omröstningsdag ska vara söndagen den 5 september 2021. Vi skulle därför vilja inhämta
valmyndighetens ställningstagande till detta datum.
Med vänlig hälsning
Anna Eklund
Kanslichef
0502-60 60 48
-----------------------------------------Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se

Från: Brev: Val Registrator <registrator@val.se>
Skickat: den 1 mars 2021 16:11
Till: Anna Eklund <Anna.Eklund@tidaholm.se>
Ämne: SV: folkomröstning
Dnr. 2 00 53-21/98231.
Handläggare: Lotta Liedberg, Telefon: 010-575 70 15, lise-lotte.liedberg@val.se

Samråd gällande kommunal folkomröstning –Tidaholm
Tidaholms kommun har den 22 februari 2021 begärt samråd gällande kommunal folkomröstning enligt 2
§ lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692). Kommunen har i sin samrådsbegäran föreslagit att
folkomröstningen ska genomföras söndagen den 17 oktober 2021.
Valmyndigheten har ingenting att invända mot det föreslagna datumet.
Anna Nyqvist
Kanslichef
Valmyndigheten
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Med vänliga hälsningar
Lotta Liedberg

Valhandläggare
___________________
Valmyndigheten
Telefon: 010-575 70 15
www.val.se

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

2020/294

§ 8 Beslut om folkomröstning för Lindängens bevarande
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning gällande
särskilda boendet Lindängen.
 Kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens budget
för oförutsedda medel för Tidaholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ekedalens samhällsförening har lämnat in en skrivelse samt
namnunderskrifter till kommunfullmäktige. Samhällsföreningen önskar i
skrivelsen att kommunfullmäktige lyfter och omprövar social- och
omvårdnadsnämndens beslut att stänga det särskilda boendet Lindängen. Om
kommunfullmäktige inte gör det yrkar samhällsföreningen på att frågan avgörs
genom folkomröstning med stöd av de ingivna namnunderskrifterna.
Rubriken på namnlistorna är ”FOLKINITIATIVET FÖR Låt Lindängen leva –
”Trygghet, omtanke i en god livsmiljö””.
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2020-06-16 att stänga det
särskilda boendet Lindängen i Ekedalen som en del i nämndens
anpassningsåtgärder.
När det gäller samhällsföreningens önskan att fullmäktige ska ompröva socialoch omvårdnadsnämndens beslut konstateras följande. I 5 kap. 22 §
kommunallagen (2017:725, KL) anges under vilka förutsättningar ett ärende
får väckas i fullmäktige. Det framgår att ärenden får väckas i fullmäktige av
nämnd, ledamot genom motion samt under vissa förutsättningar av revisor,
fullmäktigeberedning och av kommunala bolag. Vidare framgår att ärenden får
väckas bl.a. genom folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen kan således konstatera att det inte finns någon
möjlighet för samhällsföreningen att väcka ett ärende i fullmäktige om att
ompröva social- och omvårdnadsnämndens beslut om att stänga Lindängen.
Det kan även konstateras att beslutet har överklagats av två skilda parter som
båda anfört att beslutet borde ha fattats av fullmäktige. Detta kommer alltså att
prövas av förvaltningsrätten.
Däremot har samhällsföreningen som framgår ovan möjligheten att väcka
ärende genom folkinitiativ.
Ett folkinitiativ är enligt 8 kap. 2 § KL att ett ärende om att hålla folkomröstning
i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet ska vara skriftligt, ange
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/5
264

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-25

Kommunfullmäktige

namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts,
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vidare
ska vid beräkningen av antalet initiativtagare endast räknas de som har skrivit
under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.
Det finns för närvarande ingen särskild reglering som avser kontrollen av
initiativtagarnas namnteckningar. Det är upp till respektive kommun att
bestämma hur denna kontroll ska gå till. Kontroller torde i normalfallet kunna
ske genom att ett större antal stickprov görs (prop. 2009/10: 80, s. 104).
Av 5 kap. 37 § KL framgår att, om ett folkinitiativ har väckts, ska fullmäktige
besluta att folkomröstning ska hållas om den fråga som initiativet avser är
sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Gällande fullmäktiges beslutsfattande framgår följande i förarbetena (prop.
2009/10:80 s. 106). Vid prövningen av om en folkomröstning ska hållas har
fullmäktige initialt att ta ställning till om det ärende som initiativet rör faller inom
ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sådan fråga
som fullmäktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ ska
fullmäktige även ta ställning till om en tillräckligt stor andel av de
röstberättigade står bakom initiativet. Om det brister i dessa formella
förutsättningar ska fullmäktige avslå folkinitiativet. Ett sådant beslut fattas med
enkel majoritet och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, som då
prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns emellertid inte något
hinder mot att fullmäktige, efter att ha avslagit ett folkinitiativ på den grunden
att andelen röstberättigade som står bakom initiativet inte uppgår till tio
procent, ändå på eget initiativ genom ett vanligt majoritetsbeslut tar ställning
för att hålla en folkomröstning i den fråga som folkinitiativet rör.
Av förarbetena (prop. 2016/17:171 s. 390) framgår att, om en folkomröstning
anordnats efter initiativ av medlemmar, är fullmäktige inte bunden av
utgången, utan denna är rådgivande.
Inledningsvis konstaterar kommunledningsförvaltningen att beslut om
organisation av särskilda boenden ligger inom den kommunala kompetensen.
Fullmäktige kan därmed fatta beslut i frågan.
I Tidaholms kommun är 9 803 personer röstberättigade (vid valet 2018), vilket
betyder att 980 underskrifter krävs för att väcka ett ärende om folkinitiativ.
Kommunledningsförvaltningen har gått igenom de ingivna namnlistorna. Vid
sammanräkningen har stickprovskontroll gjorts av adress och födelsedatum
på en underskrift per sida. De underskrifter som, efter stickprovskontrollen,
uppfyller samtliga formella krav uppgår till 1 437 stycken.
Kraven i kommunallagen är därmed uppfyllda. Det finns således formella
förutsättningar för kommunfullmäktige att bifalla folkinitiativet och besluta att
en folkomröstning ska hållas. Frågan om folkinitiativet ska avslås eller bifallas
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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är en rent politisk fråga, varför kommunledningsförvaltningen inte lämnar
något förslag till beslut i den delen.
Valnämnden ansvarar enligt reglementet för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Därmed kommer,
om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning, valnämnden att bereda
ärendet så att fullmäktige kan fatta de beslut som krävs ovan nämnda lag.
Fullmäktige har då att ta ställning till dag för omröstningen, omröstningsdistrikt
och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till
de röstberättigade, röstsedlarnas innehåll, antal och utseende, huruvida
röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast ska vara
avslutad.
Om fullmäktige beslutar att hålla folkomröstning måste även beslut om budget
för att genomföra denna tas. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en
specifikation till budget där preliminära kostnaden sammanlagt uppgår till 530
tkr (inklusive eventuell möjlighet till förtidsröstning). Kommunledningsförvaltningen föreslår att kostnaden tas från budget för oförutsedda medel för
Tidaholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen har inte tagit med arbetstidskostnader i
beräkningen av kostnaden för att genomföra en folkomröstning. Det kan dock
konstateras att valnämnden, som skulle ansvara för en folkomröstning, inte
har något egen förvaltning eller kansli utan att det i sådana fall är
kommunledningsförvaltningen och kansliets personal som skulle arbeta med
att organisera och genomföra folkomröstningen. Kommunledningsförvaltningen räknar med en arbetsinsats motsvarande en heltidstjänst under
tre månader om det blir en folkomröstning, vilket ungefär motsvarar 100 000 kr
i arbetstidskostnad. Detta är dock inte en kostnad som tillkommer eftersom
den redan ingår i kommunstyrelsens budget. När det gäller arbetsinsatsen
kommer den istället främst att märkas på att kansliets personal får prioritera
bort andra arbetsuppgifter för att i sådana fall kunna organisera
folkomröstningen.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte
genomföra en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen.
- Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att genomföra
en folkomröstning gällande särskilda boendet Lindängen samt att
kommunfullmäktige beslutar att anslå 530 tkr för att finansiera
folkomröstningen. Kostnaden ska tas från budget för oförutsedda
medel för Tidaholms kommun.
- Zelal-Sara Yesildeniz (-), Lennart Axelsson (C), Gunilla Dverstorp (M),
Lennart Nilsson (SD) yrkar bifall till Johanssons förslag till beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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4/5
266

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-01-25

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag och Johanssons förslag
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ:
Bifall till Johanssons förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 19
NEJ: 22
Följande röstar JA:
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony
Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),
Helena Qvick (S), Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Per-Erik Thurén
(S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson
(S), Mimmi Pirttilä (S), Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider
(V), Erik Ezelius (S)
Följande röstar NEJ:
Christopher Vipond (MP), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L),
Birgitta Andersson (L) Torgny Hedlund (KD), Ulf Persson (C), Anneli
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Peter Friberg (M), Per-Erik Vrang (M
Fredrik Kvist (M) Gunilla Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M),
Henrik Granqvist (M), Lennart Nilsson (SD), Marika Lund (SD), Per Nordström
(SD), Pia Logård (SD) Aili Räisänen (SD) Zelal-Sara Yesildeniz (-) Krister
Rohman (KD)
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 5/2021 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2021-01-13
 Arbetsutskottets beslut § 147/2020 ”Beslut om folkomröstning för
Lindängens bevarande”, 2020-12-16.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boende
Lindängen efter återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-1116.
 Händelser att genomföra inför och under en folkomröstning,
huvudregistrator Marie Anebreid.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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 Bild preliminär tidsplan, kommunikatör Miranda Bergsten.
 Preliminär tidsplan folkomröstning efter folkinitiativ, kommunjurist
Jenny Beckman, 2020-11-13.
 Specifikation till budget för folkomröstning, förvaltningsekonom
Federico Dell´Anna.
 Kommunstyrelsens beslut § 220/2020 ”Beslut om folkomröstning
gällande särskilda boendet Lindängen”, 2020-11-04.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om folkomröstning gällande särskilda boendet
Lindängen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-08-19.
 Skrivelse ”Folkinitiativet för Lindängens bevarande”, Ekedalens
samhällsförening, 2020-08-07.
 Social och omvårdnadsnämndens beslut § 60/2020 ”Beslut om
anpassningsåtgärder”, 2020-06-16.
Protokollsanteckning
Birgitta Andersson (L) lämnar en protokollsanteckning ” Social och
omvårdnadsnämnden uppmanas att skjuta upp verkställigheten av beslutet att
flytta de boende från Lindängen tills dess att resultatet av folkomröstningen är
klart”.
Marika Lund (SD), Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Christopher
Vipond (MP), Anneli Sandstedt (C), Ulf Persson (C), Zelal-Sara Yesildeniz (-),
Krister Rohman (KD) och Gunilla Dverstorp (M) ställer sig bakom Anderssons
protokollsanteckning.
Sändlista
Valnämnden
Ekedalens samhällsförening

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

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

Ordförandes sign

Frågor och svar om kommunala och regionala näringslivsåtgärder - SKR
Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda
behov.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge
avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för
alkoholutskänkning.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
besluta att reservera medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för
oförutsedda behov.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avvikelse från taxa för stadigvarande
serveringstillstånd för alkoholutskänkning” kommunjurist Jenny
Beckman, 2021-03-08.
 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman,
2021-02-25.
 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona
Wrethman.
 Kommunfullmäktiges beslut §40/2021 ”Beslut om anstånd m.m.
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30.
 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Ärendenummer
2021/104

Kommunstyrelsen

Jenny Beckman
0502-60 60 45
jenny.beckman@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Beslut gällande avvikelse från taxa för
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning
Ärendet
Social- och omvårdnadsnämnden är ansvarig nämnd för tillsyn enligt
alkohollagen. Denna utförs genom avtalssamverkan med ett flertal kommuner
(Tillsyn i samverkan, TIS) där Lidköpings kommun är värdkommun.
Lidköpings kommun har nu tillskrivit de samverkande kommunerna och
informerat om att kommunfullmäktige i Lidköping förväntas ta beslut att ge
miljö- och byggnämnden möjlighet att, efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande, medge avvikelse från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för
alkoholutskänkning.
Beslutsunderlag
 E-post ”Avgifter serveringstillstånd”, enhetschef Mona Wrethman,
2021-02-25.
 Skrivelse ”Gällande utbetalning av avgifter”, enhetschef Mona
Wrethman.
 Kommunfullmäktiges beslut §40/2021 ”Beslut om anstånd m.m.
gällande taxor samt hyra för lokal”, 2020-03-30.
 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
Utredning
Kommunfullmäktige antog 2018-01-29 taxa för serveringstillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen. Taxan omfattar stadigvarande respektive tillfälliga
serveringstillstånd, årlig grundavgift för tillsyn, tillsynsavgift omsättning samt
övrigt.
Av informationen från TIS framgår att en föreslagen åtgärd är att efterskänka
de årliga fasta och rörliga avgifterna för 2021, för verksamheter i Lidköpings
kommun. Avräkning gällande verksamheternas omsättning 2020 kommer att
ske och inkomna ärenden, ansökningar och anmälningar, kommer att
faktureras men med längre betaltid.
Om de kommuner som ingår i samverkan också vill möjliggöra avvikelse från
taxan måste respektive kommunfullmäktige fatta beslut om det.
När det gäller förlängning av betaltider konstateras följande. Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 (§ 40/2020), med anledning av utvecklingen
kring coronaviruset, bl.a. att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen
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av kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för lokala
företag och föreningar (dock inte kommunala bolag).
Social- och omvårdnadsnämnden har därmed redan möjlighet att bevilja
anstånd och förlänga betalningstider.
Däremot finns det inte något utrymme, varken i taxan eller i ovan nämnda
beslut, för social- och omvårdnadsnämnden att besluta att efterskänka
avgifterna som är föreslaget i Lidköpings kommun. Detta är därmed något
som kommunfullmäktige i sådana fall måste besluta att ge social- och
omvårdnadsnämnden möjlighet att göra.
Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL) framgår att kommuner får
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen, men att
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det
finns synnerliga skäl för det.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har härvid uttalat följande1. Ett
generellt beslut av en kommun att göra tillägg i sina taxor med innebörd att
uppskov med betalning på begäran kan medges skulle möjligen kunna
betraktas som generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § KL. SKR gör
dock även bedömningen att den situation som vi nu befinner oss i får
betraktas som extraordinär, vilket betyder att ”synnerliga skäl” kan vara
uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i varje fall om företaget tillhör en
bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns inte någon relevant praxis
gällande detta. SKR:s slutsats är att det inte kan uteslutas att olika former av
stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL, men att det
måste bedömas från fall till fall och att överväganden som ligger till grund för
beslutet bör dokumenteras.
Vidare kan konstateras att regeringen genom förordning (2020:956) om
tillfälligt förbud mot servering av alkohol har begränsat serveringen av alkohol.
Med hänsyn till ovanstående finns det möjlighet för kommunfullmäktige att
besluta att ge social- och omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse
från taxa för stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.
Social- och omvårdnadsnämnden ska dock inför ett eventuellt beslut ta
hänsyn till 2 kap. 8 § KL. Vidare ska social- och omvårdnadsnämnden iaktta
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen och 5 §
förvaltningslagen). Det råder också ett krav på proportionalitet, som innebär
att den kommunala insatsen måste stå i rimlig proportion till den förväntade
nyttan av åtgärden (RÅ 2006 ref. 81).
Verksamheten i TIS finansieras genom avgifterna. Om social- och
omvårdnadsnämnden beslutar att efterskänka avgifter kommer Tidaholms
kommun att behöva ersätta TIS med motsvarande summa. Fasta och rörliga
årliga avgifter utgör i Tidaholms kommun cirka 100 tkr (se e-post från TIS).
I kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov finns 1 000 tkr. Under
förutsättning att den kommande folkomröstningen inte överskrider 900 tkr
1
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(budgeterat är 530 tkr) finns utrymme att låta ett eventuellt intäktsbortfall
belasta dessa medel. Fullmäktige bör därför även fatta beslut om att
kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall från taxan för
serveringstillstånd inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda
behov.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge socialoch omvårdnadsnämnden möjlighet att medge avvikelse från taxa för
stadigvarande serveringstillstånd för alkoholutskänkning.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reservera
medel för eventuellt intäktsbortfall från taxan från serveringstillstånd
inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.
Sändlista
Social- och omvårdnadsnämnden
Tillsyn i samverkan (TIS)

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
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From:
Sent:
To:
Subject:

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

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

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

Från: Mona Wrethman <Mona.Wrethman@lidkoping.se>
Skickat: den 25 februari 2021 17:14
Till: Maria Olsson <maria.olsson@tidaholm.se>
Ämne: Avgifter serveringstillstånd

Hej
Avgifter för verksamheter med serveringstillstånd
Den rörliga årliga avgiften beror på föregående års omsättning, och beräknas
utifrån restaurangrapporterna som inkommer nu i början av året. Så den
slutavräkningen och utdebitering för 2020 kommer att ske till alla verksamheter
under våren. Den normala rutinen är att då också skicka ut en faktura utifrån
beräknad omsättning för det kommande året, som sen slut avräknas enligt
beskrivning ovan.
Omsättningen har troligen sjunkit på flertalet verksamheter under 2020 och
därför är rimligt att anta att viss återbetalning kommer att behöva ske. Vi
återkommer om det när vi är klara med slutavräkningen för 2020.
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Den rörliga avgiften för 2021 är därför svår att förutse (eftersom den grundar sig
på omsättningen för 2020), så den summa som anges nedan, är den rörliga
avgiften som fastställdes för 2019, den blir alltså troligen lägre för 2021.
Den fasta årliga avgiften för verksamheter med serveringstillstånd i Tidaholms
kommun är 48 500 kr.
Den rörliga årliga avgiften för 2019 var 55 250 kr.
Varje kommun beslutar om avgiftsbefrielse för sina verksamheter, och
motsvarande summa ersätts Lidköping.
Med vänliga hälsningar

Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Lidköping, Götene, Grästorp
Samhällsbyggnad/Miljö-Hälsa
Lidköpings kommun
531 88 Lidköping
Telefon: 0510-771815
E-post: mona.wrethman@lidkoping.se
Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Från: Maria Olsson [mailto:maria.olsson@tidaholm.se]
Skickat: den 25 februari 2021 12:15
Till: Malin Segerqvist <malin.segerqvist@lidkoping.se>
Ämne: Sv: Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten
Hej!
Jag undrar som flera andra vad detta konkret i pengar skulle betyda för Tidaholms kommun?
Vänliga hälsningar
Maria Olsson
Socialchef
0502-60 64 01
-----------------------------------------Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
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www.tidaholm.se

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

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

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
Importance:

Maria Olsson
Fri, 26 Feb 2021 09:30:37 +0100
Marie Anebreid
VB: Skrivelse till kommuner i samverkan, Tillståndsenheten
LIMBN-2021-265__2021-02-12_B0 Skrivelse v2.docm
High

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

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

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

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

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



Undantag:
o



Fel:

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

2020-03-30

Kommunfullmäktige

2020/153

§ 40 Beslut om anstånd m.m. gällande taxor samt hyra för lokal
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsomyndigheten angav den 10 mars 2020 på sin hemsida att risken för
smittspridning av coronavirus, covid-19, i samhället i Sverige bedöms som
mycket hög . Därefter klassades coronaviruset den 11 mars 2020 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO.
Utvecklingen kring coronaviruset har inneburit drastiska konsekvenser för
många i samhället, inte minst för företag i olika branscher.
Något som skulle kunna underlätta situationen för lokala företag är att ge
anstånd eller förlänga betalningstider på olika avgifter som ska betalas enligt
kommunens taxor. Detsamma gäller att ge anstånd eller förlänga
betalningstider på hyra för lokaler för företag. Detta gäller även för föreningar.
När det gäller avgifterna regleras dessa i kommunens taxor som är beslutade
av fullmäktige. I dessa anges inte något om möjligheten att ge anstånd eller
förlänga betalningstider.
Att förlänga betalningstider för kommunens kundfakturor påverkar
kommunens likviditet negativt. Kommunen kommer behöva säkerställa sin
egen förmåga att betala sina fakturor i tid. Detta kan öka kommunens
låneskuld kortsiktigt. Kommer alla företag och föreningar som fått anstånd
betala under senare delen av 2020 påverkar detta inte kommunens ekonomi
nämnvärt. Största risken för kommunen är om företag och föreningar inte kan
driva sin verksamhet och försätts i konkurs, vilket innebär att kommunen inte
kommer få in sina förväntade intäkter. I dagsläget har kommunen en god
likviditet och har möjlighet att låna medel till bra villkor.
Kommunfullmäktige bör därför besluta att ge ansvarig nämnd möjlighet att
bevilja anstånd och förlänga betalningstiden gällande de avgifter som regleras
i kommunens taxor samt hyror för lokaler för företag och föreningar. Varje fall
ska bedömas individuellt.
Vid bedömningen ska ansvarig nämnd pröva förutsättningarna för anstånd och
förlängd betalningstid från fall till fall med beaktande av likabehandlingsprincip
och objektivitetsprincip (5 § förvaltningslagen och 1 kap. 9 § regeringsformen).
Beslut om anstånd får inte heller innebära att individuellt riktat stöd lämnas till
enskild näringsidkare (2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725, KL)).
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut ” Beslut om anstånd m.m. gällande taxor
samt hyra för lokal”, Kommunstyrelsens ordförande Anna-Karin Skatt
(S), 2020-03-27

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av
kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala
bolag.
- att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar.
- att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till
kommunstyrelsen.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
att ge ansvarig nämnd möjlighet att vid tillämpningen av
kommunens taxor bevilja anstånd och förlänga betalningstider för
lokala företag och föreningar och att detta inte gäller kommunala
bolag.
att ge ansvarig nämnd möjlighet att ge anstånd och förlänga
betalningstider på hyra i lokaler för företag och föreningar.
att ansvarig nämnd ska rapportera beslut enligt ovan till
kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.

Sändlista
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/110

§ 27 Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag som har
beslutats av nämnder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 6 kap. 34 § kommunallagen (2017:725) att en nämnd som
handlägger medborgarförslag minst en gång om året ska informera
kommunfullmäktige om beslut som fattats i ärendena. Kommunstyrelsen
ansvarar för att en sådan sammanställning tas fram och
kommunledningsförvaltningen har därför upprättat en lista över de
medborgarförslag som har beretts och beslutats av nämnder sedan den
senaste redovisningen gjordes på kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan
kommunfullmäktige fattade sitt beslut ingår dock i rapporten nedan.
Det framgår av 32 § i kommunfullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen
två gånger per år ska redovisa fattade beslut i de e-förslag som har
överlämnats till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut. Den
andra redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträde i oktober.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapport över medborgarförslag/e-förslag
som har beslutats av nämnder”, sekreterare Karin Hammerby, 202103-04.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-04
Ärendenummer
2021/110

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

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

Medborgarförslag om gång- och
cykelväg genom Fröjereds samhälle

Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-10-28. Till
samhällsbyggnadsnämnden för
beredning och beslut.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget, 2020-09-03.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-11-25

Ärendenummer: 2019/405
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget, 202010-01

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
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E-förslag om ”Stoppa flytten av
Barnens hus till museet”
Ärendenummer: 2020/202

E-förslag om Pumptrackbana
Ärendenummer 2020/271

Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-05-25. Till kultur- och
fritidsnämnden för beredning och
beslut.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå E-förslaget, 2020-09-05
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-08-31.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avslå E–förslaget, 2021-02-25.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/110

§ 28 Beslut om rapport över motioner och medborgarförslag/eförslag som inte har slutbehandlats
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 31-32 §§ i kommunfullmäktiges arbetsordning att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner och e-förslag
som inte har beretts färdigt. Den andra redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober.
Kommunfullmäktige har beslutat att de tidigare medborgarförslagen ska
ersättas med e-förslag vilket gör att det inte går att lämna in nya
medborgarförslag. De medborgarförslag som lämnades in innan
kommunfullmäktige fattade det beslutet ingår dock i rapporten nedan.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över de motioner
och medborgarförslag som har inkommit till och med 2021-03-04 och inte
slutbehandlats av kommunfullmäktige eller nämnd.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga rapporten till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om rapporter över motioner och
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats”, sekreterare
Karin Hammerby, 2021-03-04.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-04
Ärendenummer
2021/110

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

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

Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-04-29.

Ärendenummer: 2019/218
Ärendet bordlades av
kommunfullmäktige 2020-05-25.

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

Social- och omvårdnadsnämnden
har beslutat föreslå att motionen
skall anses vara besvarad, 2020-1020
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-12-16.
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad, 2020-11-25

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
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Motion om att upprätta en
kommunal koldioxidbudget*

Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-10-28.

Ärendenummer: 2019/525

Motion om att Tidaholms kommun
ska ansöka om, och gå med i,
"Fossilfritt Sverige"*
Ärendenummer: 2020/46
Motion om att upprätta en
åtgärdsplan för en ekonomi i balans

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

Ärendenummer: 2020/47

Motion om laddinfrastruktur för hela
Tidaholms kommun

Kommunstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen, 202101-13
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-02-24.

Ärendenummer: 2020/103

Motion om att minska digitalt
utanförskap vid röstning av
Tidaholmsförslag till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendenummer 2020/224
Motion - att skyndsamt redovisa en
genomgående analys av
kommunens personalorganisation
2011-2020 samt budget 2021
Ärendenummer: 2020/335
Motion - allas elever rätt till
mensskydd

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad 2021-03-03
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-05-25.
Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-05-25.
Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-09-28.

Ärendenummer: 2020/336

Motion - att utbildning kommer att

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

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
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erbjudas och genomföras för
ledamöter i kommunfullmäktige

kommunfullmäktiges sammanträde
2020-09-28.

Ärendenummer: 2020/337

Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad 2021-03-03
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-10-26.

Motion - inrätta ett
ungdomsfullmäktige i Tidaholms
kommun
Ärendenummer: 2020/371
Motion - införande av policy om
"Huskurage" i Tidaholms Bostads
AB
Ärendenummer: 2020/406
Motion - vad kommunen vill med sitt
bostadsbolag Tidaholms Bostad AB
(TBAB).
Ärendenummer: 2021/41
Medborgarförslag
Medborgarförslag om utredning av
möjlighet att samförlägga
avloppsledning med vattenledning
och samtidigt skapa cykelväg till
Fröjered
Ärendenummer: 2019/338
E-förslag
E-förslag om kameror*
Ärendenummer: 2019/454

E-förslag om alternativ till flytt av 5åringar och andra förskolebarn*

Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-11-30.
Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2021-01-25.
Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-09-30. Till
samhällsbyggnadsnämnden för
beredning och beslut.
Ärendet bereds för närvarande av
samhällsbyggnadsnämnden.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-11-25.
Kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget om kameror,
2020-06-10.
Anmäldes under
kommunfullmäktiges sammanträde
2019-12-16.

Ärendenummer: 2019/504
Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget om alternativ till
flytt av fem-åringar och andra
förskolebarn, 2020-08-12.
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
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E-förslag om Kulturskolan- en resurs Anmäldes under
för Tidaholm
kommunfullmäktiges sammanträde
2020-04-27.
Ärendenummer: 2020/127
Till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
Ärendet bereds för närvarande av
kommunstyrelsen
E-förslag om Badplats vid Koma

Ej anmält till kommunfullmäktige

Ärendenummer 2021/97
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga
rapporten till handlingarna.

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

1/1
290

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-29
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 202103-24.
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-03-18
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-02-26--2021-0322
 Delegationsbeslut fattade av inköpssamordnare 2021-02-09--2021-0303
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen 2020-12-01-2021-01-12
 Förteckning över nyanställda 2021-02-01--2021-02-28.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-03-29
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Karin Hammerby
0502-60 60 00
karin.hammerby@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

2021-03-24 §
37

1.9

Beslut om
återremiss motion
om mensskydd

2020/336
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-03-24
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Anna-Karin Skatt
0502-60 60 49
anna-karin.skatt@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av ordförande
Beslutsdatum

2021-03-18

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

1.1

Delegation av
rätten att meddela
föreskrifter enligt
förordningen om
särskilda
begränsningar för
att förhindra
spridning av
sjukdomen covid19

2020/125
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-03-11
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

Eva Thelin
0502-60 60 20
eva.thelin@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef
Beslutsdatum

2021-02-26

2021-03-16

2021-03-22

2021-03-22

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

Ärendenummer

2021/103
Remiss till KS
Förstudie om
användning och
hantering av
underskrifter med
elektroniska
materiel och
metoder.
2021/122
Remiss till SBN
Regional fysisk
planering PBLVGR som
regionplaneorgan
2021/133
Remiss till SBN
Regional
Vattenförsörjningsp
lan för Jönköpings
län 2020-2050
2021/134
Remiss till BUN
Ansökan från Volvo
International
School Initative AB

Kommunstyrelsen
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-03-26
Ärendenummer
2021/4

Namn.

Ylva Hagberg
0502-60 60 39
ylva.hagberg@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av Inköpssamordnare
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2021-02-09

5.11

2021-03-03

5.11

2021-02-09

5.11

2021-02-09

5.11

Ärende/beslut

Rabattavtal
konditoritjänster
Nohrbergs 2021
Rabattavtal
konditoritjänster
Café Mekka 2021
Rabattavtal
konditoritjänster
fyranhuset 2021
Rabattavtal
konditoritjänster
Turbinen 2021

Ärendenummer

2021/112
2021/113
2021/114
2021/115

Kommunstyrelsen
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-03-24
Ärendenummer
2021/4

Namn.

Henrik Johansson
0502-60 62 11
henrik.johansson@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattade av Ekonomichef
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2020-12-01

5.14

2020-12-21

5.15

2020-12-01

5.15

2021-01-12

5.15

Ärende/beslut

Förlängning Avtal
Stratsys
Upphandling
potatis
Upphandling
litteratur och
prenumerationstjän
ster
Upphandling
porslin och
köksredskap

Ärendenummer

2015/395
2020/412
2020/413

2020/439

Kommunstyrelsen
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FORVNR
460
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Förvaltning
Kultur och fritid
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Barn och utbildning
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad

Enhet
Museum
Ekedalen förskola
Ekedalen förskola
Ekedalen förskola
Ekedalens skola
Forsenskolans fritid
Fröjereds skola
Förskolan Axet
Förskolan Axet
Förskolan Fröjered
Förskolan Stallängen
Grundsärskolan
Hellidsskolan 1
Hellidsskolan 1
Hellidsskolan 2
Kompetenscentrum
Rosenberg 4-6
Rudbecksgymnasiet 1
AME (lönestöd)
Boendet Ariel
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Lindängen
Midgård
Personliga ass
Personliga ass
Sjuksköterskor
Solvik 8
Utåtriktad dagligver

Befattning
MUSEIASSISTENT
BARNSKöT OUTB
BARNSKöT OUTB
FÖRSKOLLÄRARE
LÄRARE ÅRSK 1-6
ELEVASSISTENT
LÄRARE ÅRSK 1-7
BARNSKöT OUTB
FÖRSKOLLÄRARE
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLL OUTB
ELEVASSISTENT
LÄRARE
SPECIALPEDAGOG
LÄRARE ÅRSK 4-9
LÄRARE
RESURSPERSON
LÄRARE ÖVR ÄMNE
BEREDSKAPSARB
BEHANDLINGSSEKR
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
PERSONLIG ASS.
PERSONLIG ASS.
SJUKSKÖTERSKA
OMVÅRDARE
STÖDASSISTENT

Anställd från och med
18-jan-21
11-jan-21
11-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
11-jan-21
25-jan-21
25-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
08-jan-21
07-jan-21
07-jan-21
04-jan-21
15-jan-21
04-jan-21
07-jan-21
04-jan-21
11-jan-21
18-jan-21
01-feb-21
18-jan-21
18-jan-21
18-jan-21
15-feb-21
11-jan-21
11-jan-21
14-jan-21

Anställningsform
61
3
42
3
3
42
1
42
1
42
43
42
1
1
42
1
42
43
49
6
6
6
1
1
6
3
3
6
6
1
1
6
6

Anställningsform, text
Timanställning, allmän visstid
Vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Vikariat
Vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tidsbegränsad allmänvisstid lönestöd
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-24
Ärendenummer
2020/401

Kommunstyrelsen

Marie Anebreid
0502-60 60 43
marie.anebreid@tidaholm.se

Rapportlista kommunstyrelsen 2021-04-07
Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-02-20 – 2021-03-26.
KS 2018/336
KS 2020/34
KS 2020/134
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/102
KS 2021/102
KS 2021/102
KS 2021/119
KS 2021/121
KS 2021/136
KS 2021/137

Tidaholms Bostads AB - Återtagande av intresse av förvärv
av Drott 10
Beslut om förbud med anledning av covid-19 mot att spela
matcher i idrottshallar och på konstgräsplanen som hyrs ut via
kultur- och fritidsnämnden
Beslut om undantagsregler vid avbokning av Tidaholms
sommargård med anledning av covid-19 - 15 mars till och
med 30 juni 2021
SKR - Cirkulär 21:12 Budgetförutsättningar för åren 2021–
2024
SKR - Cirkulär 21:13 Sotningsindex 2021
SKR - Cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har
upphört att gälla
SKR - Cirkulär 21:15 Beloppsjusteringar i avtal om
försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala
anläggningar
Protokoll Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2020-11-24
Protokoll Samordningsförbundet 2020-12-17
Protokoll Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2021-02-09
Aktion Rädda Vättern - Angående PFAS-föroreningar i
kommunalt dricksvatten från Vättern
Dataskyddsombudets granskningsplan andra kvartalet 2021
Skrivelse från Färingtofta Norra, ideell förening Föreningen
Svenskt landskapsskydd – Elbrist i södra Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Inspiration till samverkan med civilsamhället

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna.

Kommunstyrelsen
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SIDAN 2 AV 20

Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund (§ 30, §32)
EvaThelin, kommunchef Tidaholms kommun, (kl 09:00-09:10)
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Utses att justera

Bengt Sjöberg

Sekreterare

Paragraf19 - 32
Siw Adamson

Ordförande

Justerare

§ 19

Ordförande Katarina Jonsson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§20
Till att justera dagens protokoll väljs Bengt Sjöberg

§21
Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar
att fastställa dagordningen efter tillägg av följande punkter under övriga frågor.
-Vattendirektivet
- Närtrafik -Västtrafiks förändring av grundutbud
-Avtal, Naturbruksutbildning
-BRÅ
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 1 2021

2021-02-25

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm, samt digitalt över Teams klockan
13.00-17.00

Beslutande:

Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR

(3)

1

335

§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§2
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen.
§3
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Michael Brisman till justerare. Justering via digital signering
§4
Ekonomi 2020
Ekonomiansvarig Johannes Larsson redogör för 2020 års resultat,
konstaterar att det är bättre än budget och redogör för avvikelserna.
VD redogör för preliminära resultatet för januari 2021 och
konstaterar att resultat för januari är bättre än budget.

Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 1 2021

2021-02-25

Sammanträdesdatum

(3)

2
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Resultatrapport kommer att sändas ut efter färdigställande.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§5
VD-rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Fastigheter
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§6
Huskurage
Genomgång av inkommen motion till Tidaholms kommunfullmäktige
om införande av Huskurage i Tidaholms bostads AB:s verksamhet.
Styrelsen beslutar att:
Ge VD i uppdrag:
Att besvara motionen kring Huskurage.
Att utreda möjligheten att införa Huskurage i våra verksamheter
Att arbeta fram ett förslag på samarbete med Kvinnohuset Tranan
ihop med projektet Huskurage.
§7
Samrealskolan
Samrealskolan kommer att säljas via mäklare inom kort. Diskussion
förs om hur bolaget ska agera.
Styrelsen beslutar att:
Uppdra åt VD att meddela säljare att bolaget drar tillbaka intresset
för köp av fastigheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 1 2021

2021-02-25

Sammanträdesdatum

§8

(3)
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Styrelseenkät 2020
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av
styrelseenkät för året 2020. Resultatet av enkäten är bra och visar
att styrelsearbetet fungerar mycket bra.
Styrelsen beslutar att:
• På strategidagar under 2021 föra dialog kring eventuella
ledamöter med fackkompetens i styrelsen
• Lägga styrelseenkäten 2020 till handlingarna
§9
Styrelsemöten 2021
25/3
26/4
27-28/5
2/9
7/10
16/12

Årsredovisning 2020
Bolagsstämma & Konstituerande möte
Strategidagar
Styrelsedag, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 10
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 11
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.
Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Michael Brisman, Ingela Backman
och Linda Göransson.
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Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar
Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.
Resultat efter finansnetto

Resultat SBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar
Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.
Resultat efter finansnetto

2020 Utfall
December

Andel i
förhållande till
omsättn

2 032
100,0%
-1 106
54,4%
-325
16,0%
-452
22,2%
149
-7,3%
-380 0,18700787
-231
11,4%
-66 0,03248031
-297
14,6%

2020 Utfall
December

Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
December

1 982 100,0%
-990 49,9%
-241 11,9%
-377 18,6%
374 -18,4%
-301 0,14813
73
-3,6%
-71 0,034941
2
-0,1%
2020
Budget
December

86
-10
-2
74
-22
52
-4
48

Andel i förhållande till
Avvikelse mot
omsättn
budget

0

tkr

50
-116
-84
-75
-225
-79
-304
5
-299
Avvikelse mot
budget

tkr

86
-10
0
-2
74
-22
52
-4
48

2020 Utfall
Ack

23 808
-8 998
-3 344
-4 012
7 454
-4 218
3 236
-816
2 420

2020 Utfall
Ack

Andel i förhållande till
omsättn

%
-37,8%
-14,0%
-16,9%
31,3%

10,2%

2020 Resultat Tidaholms Energi JL
Assently: 6c9038b63b24822a2bb345445978c54ca52471fa15e1f0d23cb817c753c02d64c0c846f50389ea0d9389dab481f542ec2403f368a442968632ee0e4e3e766b77

100,0%
-44,3%
-12,2%
-19,0%
24,5%
9,3%
5,7%
Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
Ack

607
-90
-34
-6
477
-177
300
-187
113

Avvikelse mot
budget

tkr

23 786
-10 546
-2 892
-4 525
5 823
-3 612
2 211
-852
1 358

13,6%

Andel i förhållande till
omsättn

Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
Ack

22
1 548
-452
513
1 631
-606
1 025
36
1 062
Avvikelse mot
budget

tkr

0

607
-90
-34
-6
477
-177
300
-187
113

338
2019
Utfall - Ack
23 190
-10 094
-3 142
-4 146
5 808
-3 201
2 607
-758
1 848

2019 Utfall
December

2 748
-924
-427
-302
1 095
-494
601
-215
386

339
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Följande handlingar har undertecknats den 4 mars 2021
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2021-02-25 Styrelseprotokoll nr 1 TBAB.pdf

(94213 byte)
SHA-512: 3bfdea820b1e017fdcdd573e19c8930e7d86d
126d081277cf5a67704b96ec87fa6a02064b080b94507f
9ce901a2db1b0d6289607053ca4fda5a057fa8429b2a1

Resultat TBAB och SBAB 2020-12.pdf
(318075 byte)
SHA-512: 75223e47c32ebe66bde972cee341bbc5a1dc9
e6c6d42377cec32309a06125eff48decca5cd20515845a
1692360f813e62057a1124a9210cbd2c8dbcacb127e85

Motion - införande avpolicy om Huskurage i
Tidaholms Bostads AB.pdf
(546157 byte)
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Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm, samt digitalt via Teams klockan 13.0017.00

Beslutande:

Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
Michael Löfborg, SEKO
Magnus Sjögren, TENAB
Johannes Larsson, Ekonomi
Andreas Melander, Vision (frånvarande)

Strategiskt område Elnät
Elnätschef Magnus Sjögren redogör för omvärldsbevakning inom
området.
§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§2
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen
§3
Val av justerare
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Styrelsen beslutar att:
Välja Michael Brisman till justerare. Justering via digital signering.
§4
Ekonomi
Ekonomiansvarig Johannes Larsson redogör för 2020 års resultat,
konstaterar att det är bättre än budget och redogör för avvikelserna.
VD redogör för preliminära resultatet för januari 2021 och
konstaterar att resultat för januari är bättre än budget.
Resultatrapport kommer att sändas ut efter färdigställande.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§5
Leasingavgift Eldaren
Styrelsen för dialog kring hur avgift för lösen av leasingkontraktet
för Eldaren ska bokföras.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att behandla kostnaden för lösen av leasingavtal
på Kraftvärmeverket Eldaren som en kostnad som kommer att
belasta resultatet för 2021.
§6
VD-Rapport
VD informerade om:
• Nyckeltal 2020 & 2021
• Personalarbete
• Fjärrvärme
• Elhandel
• Stadsnät
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna

Assently: d7921fbb2eee866d71e038e4e62fae718d7d0e173dadbd4e60a6bde74f6c959da18198a82ce91987d1f2dd79be16594d22099eb95064e971d466d6d4fe7f9398

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 1 2021

2021-02-25

(7)

3

343

§7
Styrelseenkät 2020
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av
styrelseenkät för året 2020. Resultatet av enkäten är bra och visar
att styrelsearbetet fungerar mycket bra.
Styrelsen beslutar att:
• På strategidagar under 2021 föra dialog kring eventuella
ledamöter med fackkompetens i styrelsen
• Lägga styrelseenkäten 2020 till handlingarna
§8
Styrelsens arbetsordning
Styrelsen för en dialog om arbetsordningen inför vårens
bolagsstämma.
Styrelsen beslutar att:
Uppdra åt VD att utreda om det är möjligt att skapa en och samma
arbetsordning för alla tre bolagen.
§9
Ägarombud BOSNET AB
Ordföranden informerar om att bolagsstämma skall hållas den 12
maj 2021 i BOSNET AB och att det därför skall utses ett ombud till
stämman.
Ordförandens förslag till ombud är Lennart Axelsson med Mikael
Snäll som ersättare.
Styrelsen beslutar att:
Utse Lennart Axelsson med Mikael Snäll som ersättare till att under
ett år från dagens datum företräda Tidaholms Energi AB och
representera hela dess aktieinnehav vid bolagsstämmor med
BOSNET AB.
§ 10
Ägarombud TENAB
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Ordföranden informerar om att bolagsstämma skall hållas den 26
april 2021 i TENAB och att det därför skall utses ett ombud till
stämman.
Ordförandens förslag till ombud är Lennart Axelsson med Per
Bergström som ersättare.
Styrelsen beslutar att:
Utse Lennart Axelsson med Per Bergström som ersättare till att
under ett år från dagens datum företräda Tidaholms Energi AB och
representera hela dess aktieinnehav vid bolagsstämmor med
Tidaholms Elnät AB.
§ 11
Ägarombud TBAB
Ordföranden informerar om att bolagsstämma skall hållas den 26
april 2021 i TBAB och att det därför skall utses ett ombud till
stämman.
Ordförandens förslag till ombud är Lennart Axelsson med Per
Bergström som ersättare.
Styrelsen beslutar att:
Utse Lennart Axelsson med Per Bergström som ersättare till att
under ett år från dagens datum företräda Tidaholms Energi AB och
representera hela dess aktieinnehav vid bolagsstämmor med
Tidaholms Bostads AB.
§ 12
Elhandelspolicy 2021
VD redogjorde för uppdatering av elhandelspolicy.
Styrelsen beslutar att:
Fastställa elhandelspolicy 2021-02-25
§ 13
Framtida Elhandel
Styrelsen hade en diskussion kring framtida elhandel och Vd
presenterade information i ämnet.
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Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 14 Styrelsemöten 2021
25/3
26/4
27-28/5
2/9
7/10
16/12

Årsredovisning 2020
Bolagsstämma & Konstituerande möte
Strategidagar
Styrelsedag, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 16
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 17
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet

Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Michael Brisman, Ingela Backman
och Linda Göransson.
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December

Resultat TEAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat efter fin int./kostn.
Årets resultat

Resultat Affärsområden (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskr.
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskr
Finansiella
intäkter/kostnader
Resultat
efter
finansnetto/före skatt

2020 Utfall
December

13 580
0
-4 077
-3 115
-2 138
4 250
-2 724
1 526
-10
1 516
1 516
FJV
Ack

40 029
-6 069
-18 581
-4 739
10 640
-7 325
3 315
-627
2 688

Andel i
förhållande till
omsättn

100,0%
30,0%
22,9%
15,7%
31,3%
11,2%

11,2%
FJV Budget
Ack

42 332
0
-11 442
-19 000
-4 044
7 846
-5 706
2 140
-1 017
1 123

2020
Budget
December

11 553
0
-3 947
-2 639
-1 846
3 121
-1 004
2 117
-162
1 955
1 955
Stadsnät
Ack

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
34,2%
22,8%
16,0%
27,0%
18,3%

16,9%
Stadsnät
Budget
Ack.

2 027
0
-130
-476
-292
1 129
-1 720
-591
152
-439
GF
Ack.

20 189

17 115

13 827

-6 889
-3 253
-3 321
6 726
-5 435
1 291
-40
1 251

-3 986
-3 390
-2 848
6 891
-5 863
1 028
-72
956

-96
-6 233
-6 618
880
-310
570
-570
0

2020 Utfall
Ack

106 006
2 696
-31 789
-31 436
-21 618
23 859
-13 210
10 649
-1 217
9 432
9 432
GF Budget
Ack

12 851
0
0
-5 347
-6 363
1 141
-289
852
-852
0

Andel i förhållande till
omsättn

2020
Budget
Ack

100,0%

100 359
0
-30 218
-30 425
-22 150
17 566
-12 048
5 518
-1 941
3 577
3 577

-30,0%
-29,7%
-20,4%
22,5%
10,0%

8,9%
Elnät
Ack

Elnät
Budget
Ack.

12 037
2 696
-2 721
-1 990
-6 935
3 087
-140
2 947
20
2 967

2020 Resultat Tidaholms Energi JL
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Andel i
förhållande till
omsättn

100,0%
-30,1%
-30,3%
-22,1%
17,5%
5,5%

3,6%
Elhandel
Ack.

11 697

19 924

-350
-1 295
-8 865
1 187
-190
997
0
997

-16 014
-1 379
-5
2 526
0
2 526
0
2 526

Avvikelse mot
budget

tkr

5 647
2 696
-1 571
-1 011
532
6 293
-1 162
5 131
724
5 855
Elhandel
Budget
Ack.

16 364
0
-14 440
-1 393
-30
501
0
501
0
501

2019
Utfall - Ack
110 056
6 721
-34 500
-35 336
-20 843
26 098
-10 857
15 241
-637
14 604
14 604

2019 Utfall
December

12 902
0
-3 844
-5 031
-2 297
1 730
-931
799
63
862
862
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Elhandelspolicy för
Tidaholms Energi AB
2021-02-25

0
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1. Inledning
Tidaholms Energi AB (TEAB) är ett komplett energiföretag med tjänster inom områdena elnät,
fjärrvärme, elproduktion, kommunikation samt from 1/1 2015 elförsäljning. Företaget omsatte 2020,
180 000 tkr och ägs till 100 % av Tidaholm kommun. I koncernen ingår moderbolaget Tidaholm
Energi AB, och de helägda dotterbolagen Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostads AB.
All elhandelsverksamhet kräver tydliga riktlinjer och ramar inom vilka verksamheten skall bedrivas.
Elmarknaden är en volatil marknad vilket betyder att en aktör måste ha styrdokument som skapar
kontrollerade handlingsmöjligheter för att bättre kunna förverkliga den fastlagda affärsstrategin.
Ägare och ledningsfunktioner i bolaget har behov av att förstå, mäta och kontrollera verksamhetens
risker för att inte drabbas av överraskningar. En väl anpassad elhandelspolicy skapar en god bas för
styrning och kontroll av verksamheten.

2. Syfte
Syftet med denna elhandelspolicy är att en acceptabel riskhantering, en oberoende granskning och
en god genomlysning av TEAB:s risker säkerställs. Denna policy skall tjäna som styrdokument för
TEAB avseende riskhantering kring elaffären.

3. Avgränsningar
Denna policy omfattar endast risker som uppstår i samband med affärstransaktioner inom elaffären.
Exempel på risker som inte omfattas är anläggningsrisker, mekaniska risker, förvärvsrisker och
liknande.

4. Ansvarsfördelning
För att på ett tydligt sätt påvisa ansvarsbilden för hanteringen av risker inom elaffären finns olika
funktioner med ansvarsfördelning enligt nedan (se även bilaga 1: Ansvarsfördelning).

Styrelse
•
•
•

Fastställer elhandelspolicyn årligen
Ger VD uppdraget att granska verksamheten enligt gällande policy
Reviderar elhandelspolicyn vid behov

•

Ansvarar för att implementera de beslut/ändringar som fattas i styrelse och som berör
elhandelspolicyn
Ansvarar för att riskrapportering sker till styrelsen
Ger ekonomiansvarig uppdraget att granska verksamheten enligt gällande policy

VD

•
•

Marknadschef/Elhandelsansvarig
•
•
•

•
•

Ansvarar för att rapportera vidare kring prissäkringar
Ansvarar för att åtgärder vidtas om de ramar som är satta enligt policyn överskrids
Ansvarar för att policyn kommuniceras till all berörd personal
Ansvarar för upprättande av detaljerade handelsmandat för elhandel
Utför alla prissäkringstransaktioner för elaffären i enlighet med denna policy och/eller
fördelar handelsmandat till berörd personal

2
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•
•

Ansvarar för information om elaffären till berörd personal
Ansvarar för uppföljning av elaffären månadsvis enligt avsnitt 6

Ekonomiansvarig
•

Ansvarar för övervakning, samordning av riskhanteringsdokumentation och rapportering
enligt avsnitt 6 och 7

5. Extratrygg – rutinbeskrivning
5.1 Avstämningar - prognosticerad volym och säkrad volym i SkePool
Avstämning mellan prognosticerad volym och prissäkrad volym i SkePool skall göras veckovis och
rapport skall inledningsvis skickas till Krafthandel. Denna avstämning ska fortgå så länge TEAB har
produkten ExtraTrygg.

Tappade kunder

I de fall en tappad kunds beräknade årsvolym överstiger 500 000 kWh så skall ett tillbakaköp göras av
TEAB. Tillbakaköpet skall göras på kundens framtida volymer.

Veckovis volymkorrigering

Sälj/återköp skall inte göras i de fall differensen mellan prissäkrad volym och prognos understiger
100 MWh/månad. Köp behöver inte göras i de fallen volym/månad understiger 50 MWh.

5.2 Avstämningar - fakturerad volym och säkrad volym
Avstämning mellan fakturerad volym och säkrad volym ska göras månadsvis efter att fakturering
genomförts. Syftet är att säkerställa att rätt volymer har prissäkrats i förhållande till kundstocken.
Här ges också ett tillfälle, att vid stora avvikelser (>20%), undersöka vidare vad som har orsakat
avvikelsen.

6. Risker
Risk är per definition ett mått på de skadliga konsekvenserna av en oväntad framtida händelse. Inom
elhandelen säger man ofta att risk är den framtida sannolikheten för ett oväntad negativt resultat.
Grundprincipen är att TEAB skall minimera risker i elaffären. Risker som uppstår skall i möjligaste
mån avtalas bort genom främst användandet av prissäkringar mot tredje part. Företagets totala
riskbenägenhet skall således vara låg.

6.1 Riskmandat
TEAB skall vidare ha ett fast riskmandat. Om TEAB bryter mot det fasta riskmandatet ska åtgärder
vidtas enligt avsnitt 7.1.

6.2 Definition och hantering
6.2.1. ExtraTrygg
ExtraTrygg-avtalet tar bort följande risker:
• Volymrisk
• Profilrisk
• Upplösningsfel

3
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• Likviditetsrisk
Strävan hos ExtraTrygg-avtalet är att fortlöpande kontrollera att prognosticerad fastprisvolym
matchas till produkt och volym i SkePool. Dvs målet skall vara att 100% av de prognosticerade
fastprisvolymerna skall vara prissäkrade för den tidsperiod som TEAB har avtalade volymer mot sina
kunder.

Volymrisk 1
Definition

Kostnad som uppstår pga. den volymavvikelse som uppstår på månadsnivå mellan kundens
prognosticerade volym och kundens faktiska förbrukade utfall multiplicerat med avvikelsen mellan
säkrat pris och nordpools månadsmedel för respektive elområde.

Profilrisk
Definition

Den kostnad som uppstår på hög- respektive låg last mellan kundens prognosticerade volym och
kundens faktiska förbrukade utfall multiplicerat med NordPool spotpris per timme.

Upplösningsfel
Definition

Den prisskillnad som uppstår mellan det volymviktade spotpriset 2 och det raka månadsmedlet ifrån
Nordpool Spot plus profilriskkostnaden

Likviditetsrisk
Definition

Likviditetsrisk uppstår när den produkt TEAB vill prissäkra inte finns tillgänglig på marknaden.

6.2.2. SkePool standard (Elnätsförluster/Egen förbrukning)
Elområdesrisk

Definition

Elområdesrisker uppstår i och med att kunder med någon form av fastprisavtal avräknas fysiskt i till
exempel elområde Stockholm (”STO”) samtidigt som prissäkringar skett i annat elområde eller till
systempris.

Hantering

TEAB skall alltid prissäkra kunden i samma elområde som den fysiska avräkningen sker i.

Valutarisk

Definition

Valutarisk uppkommer då prissäkringar sker i annan valuta än SEK.

Hantering

Alla prissäkringar skall ske i svenska kronor.
1

Volymrisk = (Säkrad volym – Utfall volym)*(Säkrat pris – Nordpools månadsmedel)

2

Volymvägt spotpris = Upplösningsfel + Profilrisk + Rakt månadsmedel

4
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6.2.3. Risker som Tidaholm har
Motpartsrisk

Definition

Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för
eller leverera avtalad vara eller instrument till avtalad tid.

Hantering

VD och relevanta berörd personal, sätter upp kriterier för godkännande av motpart.

Prisrisk

Definition

TEAB kommer i samband med elaffären att erhålla risk i form av prisavvikelser mellan inköpta och
sålda volymer.

Definition

För att prisrisk skall uppstå måste en öppen position föreligga. En öppen position uppstår i det läge
en transaktion eller ett kontrakt, mot till exempel en elkund, inte möts med en motsatt transaktion
eller kontrakt mot tredje part eller egen produktion. Transaktionen skall dessutom motsvara
elaffären i volym per tidsenhet och även i prisstruktur.
Exempel: TEAB säljer ett fatsprisavtal som inte matchas i tid med motsvarande inköpsavtal.
För att minska risken i största möjliga utsträckning skall TEAB därför behandla dessa risker enligt
nedan:

Prisrisk för elförsäljning

Definition

Prisrisk uppstår inom TEAB:s elaffär då ett framtida fast prisavtal i någon form inte matchas till fullo i
tid mot ett fast inköpsavtal.

Hantering av kunder med fast prisavtal < 63 A

För kunder <63 A, får maximal tid mellan utställande av pris och prissäkring vara 5 arbetsdagar. Vid
omteckning av befintliga kunder hos TEAB ska prissäkring ske enligt de volymer som har tecknats.
Sålda volymer inhandlas efter hand.
Förslag: fastpris för utställande på TEABs hemsida tas fram via SkePool på måndagar eller närmaste
arbetsdag. Detta pris gäller till nästkommande måndag. Avslut med kund prissäkras direkt i SkePools
offerträknare, eller senast närmsta fredag (årsvolymen hämtas från kundens nätfaktura). Profil skall
vara Tidaholm och elområdet 3.
För dessa kunder skall varje månad en prognos upprättas. Prognosen skall ange kundernas framtida
elförbrukning mätt som MWh per månad. Därefter skall en jämförelse ske mellan tidigare
prissäkrade volymer och prognosen. Differensen mellan tidigare prissäkrade volymer och prognosen
skall sedan prissäkras via SkePools handelslista i de fall differensen innebär kompletterande köp.

Hantering av kunder med fast prisavtal >63 A

För kunder >63 A, skall utställande av pris och prissäkring ske samma arbetsdag. Förslag: Pris tas fram
via SkePools offerträknare i, kundens profil, och elområde 3. Avslut med kund prissäkras direkt i
SkePools offerträknare, årsvolymen tas från nätfakturan.
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För dessa kunder skall varje månad en prognos upprättas. Prognosen skall ange kundernas framtida
elförbrukning mätt som MWh per månad. Därefter skall en jämförelse ske mellan tidigare
prissäkrade volymer och prognosen. Differensen mellan tidigare prissäkrade volymer och prognosen
skall sedan prissäkras via SkePools handelslista i de fall differensen innebär kompletterande köp.

Hantering av kunder med övriga avtalsformer

Om offert skall lämnas med andra avtalsformer än ovanstående och/eller volymerna överstiger 5
GWh/år skall beslut tas av VD i samråd med Krafthandel.

Operativ risk

Definition

Operativ risk är risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte
ändamålsenliga. Detta ställer krav på noggrann och välutbildad personal samt anpassat systemstöd.

Hantering

VD är ansvarig för att se till att organisationen vid vart tillfälle har nödvändiga resurser och
kompetenser så att operativ risk kan undvikas. Ekonomiansvarig skall vid den årliga revisionen av
verksamheten speciellt granska operativa risker och rapportera detta.

7. Mätning och rapportering av riskmandat
7.1 Riskmandat
Ekonomiansvarig skall i nära anslutning till varje hel- och halvårsskifte granska ifall hanteringen av
risker under föregående period skett enligt avsnitt 6.1. En rapport ska upprättas och delges VD.

8. Åtgärder vid överträdelse av riskmandat
I de fall överträdelse av riskmandat upptäcks, skall alltid VD så snart det är möjligt sörja för att givna
riskmandat åtföljs. Styrelsen skall informeras om de åtgärder VD vidtagit för att undvika liknande
avvikelser i framtiden.
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9. Bilaga 1 – Ansvarsfördelning flödesschema

STYRELSE

VD

Marknadschef/
Elhandelsansvarig

Ekonomi
ansvarig

Försäljning/
Kundservice

regelbunden rapportering
revidering, ändring, uppdatering, åtgärder, mandatfördelning, när så krävs
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Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm, samt digitalt via Teams klockan 13.0017.00

Beslutande:

Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Katarina Wallgren
Maria Fredriksson
Mikael Snäll
Michael Brisman

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
Michael Löfborg, SEKO
Magnus Sjögren, TENAB
Andreas Melander, Vision (frånvarande)

Strategiskt område Elnät
Elnätschef Magnus Sjögren redogör för omvärldsbevakning inom
området.
§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§2
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen
§3
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Michael Brisman till justerare. Justering via digital signering.
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556004-3332
Styrelsemöte 1 2021

Sammanträdesdatum

§4

(1)
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Ekonomi
Ekonomiansvarig Johannes Larsson redogör för 2020 års resultat,
konstaterar att det är bättre än budget och redogör för avvikelserna.
VD redogör för preliminära resultatet för januari 2021 och
konstaterar att resultat för januari är bättre än budget.
Resultatrapport kommer att sändas ut efter färdigställande.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§5
VD - Rapport
VD informerade om:
• Nyckeltal 2020 & 2021
• Personalarbete
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§6
Reinvestering Västra station
Reinvestering för Västra station beräknas uppgå till 10 MSEK och
bolaget behöver inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i
frågan.
Styrelsen beslutar att:
Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande till reinvesteringen på Västra station, 10 MSEK.
§7
Övervakningsplan 2020
VD redogör för övervakningsplanen 2020.
Styrelsen beslutar att:
Fastställa övervakningsplanen 2020
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§8
Styrelseenkät 2020

Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av
styrelseenkät för året 2020. Resultatet av enkäten är bra och visar
att styrelsearbetet fungerar mycket bra.
Styrelsen beslutar att:
• På strategidagar under 2021 föra dialog kring eventuella
ledamöter med fackkompetens i styrelsen
• Lägga styrelseenkäten 2020 till handlingarna
§9
Styrelsemöten 2020
25/3
26/4
27-28/5
2/9
7/10
16/12

Årsredovisning 2019
Bolagsstämma & Konstituerande möte
Strategidagar
Styrelsedag, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

§ 10
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 11
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Michael Brisman, Ingela Backman
och Linda Göransson.
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2020 Utfall

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter
Inköp av elkraft, varor och mtrl
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie
Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat efter fin int./kostn.
Årets resultat

Andel i förh. till
omsättn

December

4 599
6 083
-7 070
-1 919
0
1 693
-616
1 077
-36
1 041
1 041

2020
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

December

100,0%
153,7%
41,7%
0,0%
36,8%
23,4%

22,6%

4 974
0
-952
-1 830
0
2 192
-481
1 711
-36
1 675
1 675

tkr

100,0%

-375

19,1%
36,8%
0,0%
44,1%

-6 118
-89
0
-499
-135
-634
0
-634
-634

34,4%
-33,7%
33,7%

2020 Utfall

Andel i förh. till
omsättn

Ack.

41 589
6 083
-13 651
-20 346
0
13 675
-5 551
8 124
-436
7 688
7 688

2020
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

Ack.

100,0%
-32,8%
-48,9%
0,0%
32,9%
19,5%

18,5%

2020 Resultat Tidaholms Energi JL
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44 977
0
-9 908
-22 295
0
12 774
-5 772
7 002
-431
6 571
6 571

tkr

100,0%
-22,0%
-49,6%
0,0%
28,4%
15,6%

14,6%

-3 388
6 083
-3 743
1 949
0
901
221
1 122
-5
1 117

2019
Utfall - Ack
41 968
789
-9 171
-16 674
0
16 912
-5 195
11 717
-499
11 218
11 218

2019 Utfall
December

4 504
-737
-1 739
0
2 028
-509
1 519
-37
1 482
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DEN 25 FEBRUARI 2021

Rapport år 2020

- om åtgärder enligt övervakningsplan
för Tidaholms Elnät AB avseende
perioden 2020-01-01 tom 2020-12-31
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Allmänt

Tidaholms Elnät AB, org. nr 556004–3332, har antagit övervakningsplan för företaget. Enligt
styrelsens beslut är VD Mattias Andersson huvudansvarig för tillämpning, revidering och
kontroll av efterlevnaden av planen. VD har som del i sitt ordinarie arbete och sin
övergripande ledningsfunktion delegerat vissa av uppgifterna till medarbetarna
Vid årets slut bestod styrelsen av:
Ingela Backman
Lennart Axelsson
Per Bergström
Michael Brisman
Maria Fredriksson
Katarina Wallgren
Mikael Snäll

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Funktionell åtskillnad

Elproduktion bedrivs i moderbolaget Tidaholms Energi AB org.nr. 556063-9683
I samarbete med Skellefteå Kraft AB bedriver moderbolaget Tidaholms Energi AB elhandel.

Åtgärder under året
Hantering av information och uppgifter
Med känslig information menar vi:
- Information som handlar om kunders ekonomiska förhållanden.
- Kunders förhållanden till elleverantörer eller nätägare.
- Information om kunders energiförbrukning eller information om deras produktion
eller produkter som blivit känd för oss eller övriga interna förhållanden.
- Information om kunders planerade elanvändning.
Följande rutiner tillämpas: I den dagliga verksamheten är det den personal som arbetar med
fakturering och kundservice som regelbundet hanterar information av känslig natur. Dessa
ska då iaktta varsamhet i informationshanteringen så att känslig information inte oavsiktligt
kommer annan till kännedom.
Skyldighet att inte sprida känslig information gäller även övriga anställda som tagit del av
sådan information.
Vid nyanställning eller tillfällig personalbrist ska ersättare underrättas om vilka regler som
gäller beträffande känslig information och VD ska säkerställa att vederbörande har förstått
innebörden och kontrollera efterlevnaden av reglerna.
I IT- systemet har IT-chefen anordnat accesskoder som bara ger auktoriserad personal
tillträde till känslig information.
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Oklarheter beträffande rutiner eller uppgiftslämnande eller om anställd upptäcker brister i
rutiner eller system ska klaras ut av VD.
Om anställd upptäcker att diskriminering har eller kan ha inträffat så ska VD informeras
omgående.
Under året har ökad uppmärksamhet iakttagits i bedömningen av vilka uppgifter som kan ha
betydelse för eventuell diskriminering.
Utbildning
Samtliga anställda har tagit del av övervakningsplanen. För nyanställda ges information om
övervakningsplan och principen om icke-diskriminering innan de börjar det praktiska
arbetet. En genomgång med berörd personal om övervakningsplanen har genomförts under
2020.
Uppdrag för elproduktion &
Elhandel

Beslut dagliga
driften

Beslut
budget

Beslut
personalfrågor

Arbetsledning

Inom
vilken
juridisk
person
TEAB

Elnätschef &
Marknadschef

Styrelsen

VD

Personaladministration

TEAB

VD

Styrelsen

VD

Redovisning o likn.

TEAB

Ekonomiansvarig

Styrelsen

VD

Offentliggörande av årlig rapport

Den årliga rapporten offentliggörs på Tidaholms Energis hemsida www.tidaholmsenergi.se

Ansvarig för övervakningsplanen

VD ansvarar för:
• Upprättandet av övervakningsplanen
• Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen
• Upprättandet av den årliga rapporten

Tidaholm 2021-02-25

_________________________________
Mattias Andersson, VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-22
Ärendenummer
2021/127

Kommunstyrelsen

Sofia Petersson
0502-60 60 37
sofia.petersson@tidaholm.se

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsen 2020
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.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2020 har i Kommunstyrelsen varit
gott och fungerat väl. Detta är extra glädjande då vi under detta år även har
brottats med en global pandemi och har behövt ställa om flertalet gånger och
ex. arbetat hemifrån till stor del.
Kommunstyrelsens chefer har också över lag en god arbetsmiljö, men det
som kan behöva förbättras är stödet av överordnad chef.
De arbetsskador och tillbud som anmälts under året har varit av det enklare
slaget och det har inte behövts några särskilda åtgärder för dessa.

Beslutsunderlag
 Rapport årlig uppföljning 2020 Kommunstyrelsen.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sändlista
Här skrivs vart det slutliga beslutet ska skickas när det är fattat av politiken

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
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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
Det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2020 har i Kommunstyrelsen varit gott och
fungerat väl. Detta är extra glädjande då vi under detta år även har brottats med en global
pandemi och har behövt ställa om flertalet gånger och ex. arbetat hemifrån till stor del.
Kommunstyrelsens chefer har också över lag en god arbetsmiljö, men det som kan behöva
förbättras är stödet av överordnad chef.
De arbetsskador och tillbud som anmälts under året har varit av det enklare slaget och det
har inte behövts några särskilda åtgärder för dessa.
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3 Arbetsskador och tillbud
Antal
Arbetsskador

2

Tillbud

7

De tillbud som anmäldes under föregående år är alla av det psykosociala slaget med innehåll
av hot eller på annat sätt otrevligheter. Kommunstyrelsens personal arbetar till stor del med
service och pratar en hel del i telefon. Att möta och prata med personer som uppträder eller
beter sig oberäkneligt är en del av arbetet, men det är bra att tillbud inkommer så att chefer
och nämnd får information om det som händer.
Arbetsskadorna är av det mindre slaget och är inget som har behövt någon större åtgärd.
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4 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
4.1 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Kommentar
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kommunstyrelsen är mycket gott och har
förbättrats till stor del under de senaste åren. Medvetenheten, kunskapen och förståelsen
kring dessa frågor har ökat och det syns tydligt i uppföljningen.
Det som fortfarande skulle kunna förbättras något är att få in det systematiska
arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i vardagen, kunskapen kring kommunens
gemensamma styrdokument och att göra riskbedömningar.
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?

4. Vet alla i verksamheten vem, vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen?
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Frågor

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?

8. Har de som har blivit tilldelade arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens?
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Frågor

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad?

10. Utförs regelbundna riskbedömningar?

11. Sker riskbedömning vid planering- och eller förändring av verksamheten?

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt?
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Frågor

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?

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?
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Frågor

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande?

4.2 Chefens arbetsmiljö
Kommentar
Kommunstyrelsens chefers arbetsmiljö har också blivit bättre än föregående uppföljning.
Man upplever ett klart chefsuppdrag, att målen är tydliga och man vet vilka befogenheter
man har. Cheferna upplever också att antalet underställda medarbetare är rimligt och att
man hinner ge dem stöd.
Däremot upplever cheferna att de har till viss del tidsbrist och att de skulle behöva mer hjälp
med administrativa uppgifter. Rast och paus upplevs också som att det i perioder kan vara
svårt att ta sig tid till. Man skulle också önska mer stöd och hjälp att prioritera arbetsuppgifter
vid hög arbetsbelastning av överordnad chef. Kommunstyrelsens chefer skulle också önska
att riskbedömningar gjordes och handlingsplaner togs fram i högre utsträckning än i
dagsläget.
Frågor
1. Finns det tydliga mål för verksamheten?
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Frågor

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?

12

378

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?
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5 Förbättrande åtgärder
- Förbättrande åtgärder gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelsen
är att liksom föregående år informera om vad arbetet innebär. Kanske också ha någon typ av
workshop för att öka kunskap, medvetenhet och intresse kring området.
- När det gäller cheferna i Kommunstyrelsen och deras arbetsmiljö är det i första hand stödet
vid för hög arbetsbelastning som behöver förbättras. Att ha en dialog kring dessa frågor
känns viktigt, och att ta fram en gemensam prioritetsordning.
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