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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/22
2022-04-06
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse, Uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende mars månad år 2022
Förslag till beslut
‒

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 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.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Helårsprognos – mars 2022 (kommunstyrelsen)
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1 Inledning
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2 Sammanfattning
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 2022-02-28, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 38 årsarbetare.
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
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.

3.2 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen motsvarar en budget i balans.
Jan
Helårsprognos

Feb
61,5

61,5

Budgetr
am

61,5

61,5

Avvikelse
(mnkr)

0,0

0,0

0

0

Avvikelse
(%)

x

Mar

0

Apr

Maj

0

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

0

Nov

De
c

0

0

3.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

3 629

3 629

0

6 488

Verksamhetens kostnader

-65 130

-65 130

0

-65 811

- varav personalkostnader

-30 085

-30 085

0

-31 049

Verksamhetens nettokostnader

-61 501

-61 501

0

-59 323
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Budgetram

61 501

61 501

0

63 315

0

0

0

3 992

Nämndens avvikelse

Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

3.3.1 Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Pr
oje
kt
Nr

Inventarier Kommunstyrelsen

Summa

901
09

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
geterin
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

186

3 000

3 000

3 000

186

3 000

3 000

3 000

Avvikel
se
Utfall /
Budget

Kommunstyrelsen har för perioden januari – mars förbrukat 0,2 miljoner kronor av
Kommunstyrelse, Helårsprognos mars 2022

10

6(7)

den totala investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 miljoner kronor.
För helåret så prognostiserar nämnden att hela investeringsbudgeten förbrukas.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/21
2022-04-27
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognoser
för nämnder avseende januari - mars år 2022
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att:
o godkänna upprättade helårsprognoser samt att lägga dem till handlingarna.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av Strategisk plan och budget 2022-2024,
att samtliga nämnder, utöver ekonomiska uppföljningar efter februari, april och oktober månad,
ska inkomma med helårsprognoser till kommunstyrelsen efter mars, maj och november månad.
Under år 2022 kommer helårsprognoserna inte sammanställas i en samlad rapport för kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade under våren år 2020 att samtliga nämnder som uppvisar underskott
mot budget ska ta fram åtgärdsplaner som skickas till kommunstyrelsen. Åtgärdsplaner ska tas
fram oavsett vad som orsakar underskottet.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Efter mars månad prognostiserar alla nämnder, förutom barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden, en budget i balans för år 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visade på underskott redan efter den ekonomiska
uppföljningen efter februari månad och kommunstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde
2022-04-06 att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående inkomma med
anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en budget i balans
för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om åtgärder men åtgärderna täcker
inte hela det prognostiserade underskottade vilket gör att kommunstyrelsen behöver vidta
ytterligare åtgärder. Detta hanteras i ett separat ärende, KS 2022/159.
Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgår till 0,5 miljoner kronor. Nämnden har inte tagit
fram några åtgärder för att komma i balans för år 2022 i sin rapport avseende mars år 2022
däremot konstaterar nämnden i ett beslut att underskottet beror på av ett uteblivet statsbidrag. I
samma beslut uppdrar nämnden till sin förvaltning att ta fram förslag på åtgärdsplan till nämnndens
nästa sammanträde.
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Eftersom barn- och utbildningsnämnden redan har beslutat att ta fram åtgärder till nästa rapport
anser kommunledningsförvaltningen inte att det finns anledning för kommunstyrelsen att besluta
om att begära in åtgärdsplan från nämnden.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.
Rapport, Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022,
2022-04-21.
Rapport, Helårsprognos mars 2022 (Social- och omvårdnadsnämnden).
Rapport, Helårsprognos mars 2022 (Kommunstyrelsen).

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd, 2022-04-21
Sida 1 av 2

§ 58 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad
år 2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år
2022.
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 har förvaltningen även upprättat ett
tillhörande förslag på anpassningsåtgärder, med kommentarer och synpunkter från nämndens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende mars månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-04-13.
Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022, 2022-04-21.

Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a.
ansvar för drift av kommunens fastigheter och måltider. Pga. omvärldsfaktorer har priserna för el,
bränsle och livsmedel ökat mer än budgeterat och ger följande prognoserade avvikelser 2022:
fastigheter -1,0 mkr, trafikbelysning -0,5 mkr, trafikresor 0,5 mkr, måltider -1,0 mkr.
Samhällsbyggnadsnämnden kan inom ramen för interna överenskommelser för verksamheternas
fastigheter och måltider inte öka debiteringen motsvarande vilket innebär negative avvikelser för
Samhällsbyggnadsnämnden som utförande nämnd. Jag välkomnar en helhetssyn inom kommunen
vid hantering av avvikelser där utförande nämnd belastas av kostnadsökningar pga.
omvärldsfaktorer som ligger utanför kommunens rådighet. Ska avvikelser som detta hanteras inom
uppdraget för den verksamheten nämnden har uppdraget att utföra (måltider och fastigheter) eller
ska utförande nämnd (även) dra ner på andra.”

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall
nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Sammanfattning
Inledningen av 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden påverkas av omvärldsfaktorer
speciellt inom energi och mat.
De större avvikelserna mot budget handlar om faktorer som är svåra att påverka.
Bortser man från dem så bedöms budgeten vara i balans, dock med mycket små
marginaler generellt.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna skall nämnden redovisa åtgärder för att komma till
balans i budgeten.
De åtgärder som listas innehåller såväl åtgärder som är direkt på nämndens ekonomi
så som åtgärder som påverkan annan nämnd. Även åtgärder som kräver beslutsgång av
annan politisk instans så som KS, KF innefattas.
Att lista åtgärder som fullt ut kan beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden och som inte
påverkar annan nämnd bedöms som omöjligt då den delen av
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi är för begränsad.
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
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.

3.2 Redovisning
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - mars 2022 är
ett underskott mot budget på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5,5 procent
av nämndens budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir
avvikelsen mot budget ca 1,2 procent.
VA-Avfall
VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna VattenAvlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun.
I dagsläget motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i
balans, detta redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten.
Jämfört med föregående prognos (februari 2022) har underskottet mot budget minskat
med 1,9 mnkr. Förändringen beror på den åtgärdsplan som tagits fram för att hantera
underskottet från februari på 4 mnkr.
Jan

Feb

Mar

Helårsprognos

38,6

36,5

Budgetr
am

34,6

34,6

Avvikelse
(mnkr)

-4,0

-1,9

-11,6

-5,5

Avvikelse

0

Apr

Maj

0

0

Ju
n

Jul

0

0
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(%)

3.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Avvikelse
Prognos Budget

Budget 2022

Utfall 2021

126 248

126 248

0

129 318

Verksamhetens kostnader

-162 788

-160 888

-1 900

-165 996

- varav personalkostnader

-70 946

-70 946

0

-47 125

Verksamhetens nettokostnader

-36 540

-34 640

-1 900

-36 678

Budgetram

34 640

34 640

0

32 438

Nämndens avvikelse

-1 900

0

-1 900

-4 240

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter
och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera
olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 miljoner
kronor. För 2022 gör vi en första bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 miljon
kronor innan alla uppdrag har genomförts.
För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande
kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och
livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden
resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra
elkostnader för våra fastigheter med ca 1 miljon kronor samt för vår trafikbelysning
med ca 0,5 mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr.
Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa
kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr.
Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på
kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse
på ca 1 mnkr.
Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex
skogsvård.
Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4
mnkr.
Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser
Enhet

Prog mar

Not

2200 Samhällsbyggnadsnämnden

0

2201 Samhällsbyggnadskontoret

0

2202 Hållbar utveckling (HU)

-500

2203 Stabsfunktion
serviceavdelningen

0

2204 Fastighetsområde 1 (FO1)

-500

El

2205 Fastighetsområde 2 (FO2)

-500

El

2208 Park och gata (P&G)

-500

El

2209 Måltidsenhet

-1 000

Livsmedel

2211 Fastighetsöversyn

-1 000

Fastighetsstrategi

Bränsle
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Enhet

Prog mar

Totalt

-4 000

Not

Åtgärdsplan
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att genomföra ett antal åtgärder för att
komma i balans med budget.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

500

Effekt inom näringsliv,
exploatering

OK. Kortsiktigt
hanterbart. Effekt inom
SBN:s verksamhet

Fördröjning av start av
ventilation,

100

Risk att verksamheterna
påverkas under den första
timmen av dagen.

OK för skola & stadshus,
ej boende. Effekt hos alla
övriga nämnder.

FO1 sänka värme apr dec, fjv 5%

50

5 % = 1 gr, normvärde 20
C, lagkrav

OK. Sänkning 1 grad
generellt men aldrig
under 20 grader (lagkrav).

FO2 sänka värme apr dec, fjv 5%

75

5 % = 1 gr, normvärde 20
C, lagkrav

OK. Sänkning 1 grad
generellt men aldrig
under 20 grader (lagkrav).

Släcka inre belysning inom
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder extern påverkan

Släcka yttre belysning på
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

Ok, extern påverkan

Hyresgäst måste betala
för tryckluft

250

Driva att hyresgäst måste
betala för tryckluft efter 1
juli.

OK. I linje med avtal.
Hyresgästdialog.

475

Mindre kött & fisk.

OK. Ej riskera
näringsnivåer. Effekt inom
alla nämnder.
Kommunikation viktigt.

Snöberedskap. Starta
senare, avsluta tidigare.

100

helårseffekt 200 tkr

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt.

Ta bort beredskap
park/gata, sopning

50

Ingen inställelse vid
motorträffar

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt

100

Inköp som kan avvaktas
med stoppas.

OK, ger kortsiktig effekt.
Påverkan på alla övriga
nämnder, framförallt
tidsförskjutning.

Utveckling
Vakans GIS/ mark- & exping året ut

Fastighet

Måltidsenheten
Ändrade menyer måltid

Gata-Park

SBN
Inköpsstopp april-dec
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Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

100

50 tkr per nämnd i snitt,
25 tkr per au i snitt

OK. SBN.

Ta bort 2 poolbilar

0

Ger ingen nettoeffekt hos
SBN.

OK, effekt 150 tkr i
hela systemet. Sänkt
ambitionsnivå
resande.

Föreslå Kommunstyrelsen
att annonsera en
försäljning av Grafiska
verkstaden, Tvättstugan,
Ingenjörsvillan.

200

Försäljningsintäkt centralt,
driftspåverkan SBN

OK. Bereds i SBN. Synkas
med beslut inom SON
förstudie.

Föreslår
Kommunstyrelsen att
sälja skogsmark Gubbero

0

Försäljningsintäkt
skogsfastighet centralt.

OK, effekt 1,5 mnkr i
hela systemet. Bereds
inom SBN.

Summa

2 100

Nämnd
Nämnd, 4 halvdagar
under 2022

Övrigt

Ovanstående åtgärder finns inarbetade i Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för
mars 2022.
Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr vilket då minskat den negativa avvikelsen till 1,9 mnkr.
Notera dock att det finns åtgärder som ej ger effekt i den egna nämnden men som
påverkar kommunens totala resultat på 1,65 mnkr om de beslutas att genomföras.
Dessa åtgärder finns ej medtagna för Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för
mars. Åtgärderna behöver dock beslutas av KS/KF.
Om dessa åtgärder räknas med har Samhällsbyggnadsnämnden hittat anpassningar för
3,75 mnkr.
Följande åtgärder har diskuterats men föreslås ej att beslutas i nuläget.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

200

Helt släckt 23-05,
samtliga gatljuspunkter

Ej OK. SBN bedömer
risken avseende trygghet
för påtaglig. Åtgärden
avvaktas med.

Föreslå en delegation att
ha möjlighet att sälja
inventarier, gatsten etc på
auktion

200

Försäljningsintäkt
förbrukningsmaterial SBN

Ej OK. SBN vill avvakta
till efter sommaren med
åtgärden.

Summa

400

Fastighet
Släcka belysning offentlig
plats natt

Övrigt
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Sammanställning åtgärdsplaner

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

Jan 2023

Ja

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

0

1 200

1 200

Fastighetsstrategi

2022
(tkr)

SBN

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Ja

2 100

2 750

2 750

Åtgärder beslutade
inom SBN

Övrigt

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Nej

1 650

150

150

Åtgärder beslutade
inom SBN, beslut
KS/KF saknas

Övrigt

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Nej

400

300

300

Åtgärder ej beslutade
inom SBN

4 150

4 400

4 400

Totalt

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr vilket då minskat den negativa avvikelsen till 1,9 mnkr.
Åtgärder finns också som påverkar kommunen som helhet på 1,65 mnkr men dessa
kan inte räknats in i Samhällsbyggnadsnämndens resultat.
Totalt sett föreslår nämnden åtgärder för 3,75 mnkr.

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

3.3.1 Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2022

Ack Utfall

Prognos 2022

Avvikelse
helår 2022

Samhällsbyggnadsnämnd

97 500

8 820

97 500

0

Skattefinansierad
verksamhet

97 500

8 820

97 500

0

5 000

664

5 000

0

Vatten- och avloppsverk
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Renhållningsenhet

5 000

212

5 000

0

10 000

876

10 000

0

107 500

9 696

107 500

0

Affärdrivande verksamhet
Totalt

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projek
t Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget

Ack
Budget

5 000

Ack Utfall

5 000

2 121

Återstår

2 879

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

?

?

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

Ack
Budget

6 500

Ack Utfall

6 500

1 250

Återstår

5 250

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget

Ack
Budget

4 000

Ack Utfall

4 000

30

Återstår

3 970

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget

Ack
Budget
?

Ack Utfall
?

?

Återstår

Utredning pågår, finns olika förslag som diskuteras.
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Förskola Madängsholm
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola
Madängsholm

93096

Total
budget

Ack
Budget

2 500

Ack Utfall

2 500

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Återstår

0

2 500

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp

Reinvesteringar

Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

95029

5 000

5 000

664

4 336

5 000

5 000

664

4 336

Summa

Ack
Utfall

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

Sluttäckn deponi

96002

0

0

7

0

Ja

Ja

Plan UH renhållning

96021

5 000

5 000

205

4 795

Ja

Ja

5 000

5 000

212

4 795

Summa

Ack
Utfall

Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

2 000

0

2 000

2 000

0

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnden

900
03

GC-väg o trafikreglering enl.
program

900
77

0

4 000

0

4 000

4 000

0

Planerat fastighetsunderhåll

930
44

1 250

6 500

0

6 500

6 500

0

Förskola Rosenberg

93
06
5

0

0

0

0

0

Barnens Hus renovering

930
77

83

0

0

0

0

0

Cirkulationsplats Ringvägen

930
82

18

0

0

0

0

0

Hyresgästanpassningar

930
90

407

1 500

0

1 500

1 500

0

Förskola Madängsholm

930
96

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Investeringar/underhåll Bruket

930
98

1 281

1 500

0

1 500

1 500

0

Framtida bostadsområden

93
09
9

5 000

0

5 000

5 000

0

Strategiskt markinköp

931
00

0

2 000

0

2 000

2 000

0

Planerat underhåll gata/park

931
01

30

4 000

0

4 000

4 000

0

Måltidsenhet - renovering kök

931
03

1 529

4 000

0

4 000

4 000

0

Förskola Fröjered

931
04

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Lokallösning dagligverksamhet

931
05

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Lokallösning hemtjänst

931
06

0

10 000

0

10 000

10 000

0

Framtidens äldreomsorg

931
07

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Renovering badhus

931
09

0

20 000

0

20 000

20 000

0

Renovering ishall

93
11
0

10 000

0

10 000

10 000

0

Idrottshallen - iordningställande

931
11

0

3 000

0

3 000

3 000

0

Konstgräsplanen

931
12

0

5 000

0

5 000

5 000

0

239

1 461

2 121

400
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Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Exploatering industriområden

931
13

2

3 000

0

3 000

3 000

0

Gröna investeringar

931
14

0

1 000

0

1 000

1 000

0

8 821

97 500

0

97 500

97 500

0

Summa
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal.
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning av social- och omvårdnadsnämndens verksamhet efter mars
2022.
Helårsprognosen för nämndens resultat efter mars 2022 är en budget i balans.
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
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.

3.2 Redovisning
Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – mars 2022 är ett
överskott mot budget på 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,9 procent av
periodens budget.
Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är en budget i balans.
För att nå prognosen en budget i balans behöver 1,0 miljoner kronor av nämndens
medel för oförutsedda behov avsättas för att täcka underskott inom nämndens
verksamheter.
Verksamheter som har negativ helårsprognos efter perioden januari - mars 2022 är
köp av externa vårdplaceringar; inom LSS, insatser till personer med
funktionsnedsättning, missbruksvård, samt placeringar pga. våld i nära relationer. Även
ekonomiskt bistånd har en negativ prognos för helåret.
Jämfört med föregående prognos (februari 2022) har överskottet mot budget minskat
med 0,7 miljoner kronor.
Förändringen beror i huvudsak på att prognosen för ekonomiskt bistånd efter mars
månad indikerar ett underskott jämfört med budget.
Jan

Feb

Mar

Helårsprognos

322,9

322,2

322,9

Budgetr

322,9

322,9

322,9

Apr

Maj

Ju
n

Jul
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am
Avvikelse
(mnkr)

0,0

0,7

0,0

Avvikelse
(%)

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1 Preliminärt utfall
Nämndens resultat

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Utfall 2022

Budget 2022

2022-01-01 2022-03-31

2022-01-01 2022-03-31

Avvikelse
mot budget
2022

Utfall 2021
2021-01-01 2021-03-31

13 036

10 485

2 551

11 392

-95 422

-93 656

-1 766

-93 403

-82 386

-83 171

785

-82 011

83 171

83 171

0

81 735

785

0

785

-276

- varav personal kostnader
Verksamhetens
nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Preliminärt utfall efter mars 2022 är ett överskott på 0,8 miljoner kronor.
Skillnad mellan preliminärt utfall och helårsprognos:
•
•

Kostnader för externa placeringar med beräknad verkställighet senare under år
2022 är medräknade i helårsprognos, men de placeringarna har ännu inte
påverkat utfallet för år 2022.
Av nämndens medel för oförutsett har 1,0 miljoner kronor avsatts till att täcka
prognosunderskott i verksamheterna. Nämnden har totalt 3,0 miljoner kronor i
medel för oförutsett år 2022.

3.2.2 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

42 337

41 937

400

58 348

-365 228

-364 828

-400

-368 122

-322 891

-322 891

0

-309 774

322 891

322 891

0

315 167

0

0

0

5 393

- varav personalkostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Nämnden går in i 2022 med en budget i balans. Inga åtgärder föreslås i budet- och
verksamhetsplan för år 2022.
Förvaltningen har följande uppdrag som är antagna i budget- och verksamhetsplan för
år 2022:
•

att återöppna äldreomsorgsplatser på Lindängen.
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•

att öppna särskilt anpassat demensboende.

Ovanstående uppdrag skall enligt budget- och verksamhetsplan genomföras år 2022.
Genomförandet skall enligt budget och verksamhetsplan för år 2022 föregås av
framtagande av en långsiktig plan för äldreomsorgens lokaler i Tidaholms kommun.
Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter har under perioden januari - mars
2022 påverkats av covid-19 pandemin vilket medfört:
•
•

ökade kostnader vikarier i samband med sjukfrånvaro.
kostnader för inköp av skyddsutrustning.

Försäkringskassan har tillfälligt återinfört ett skydd mot höga sjuklönekostnader för
perioden december 2021 - mars 2022. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.
Merkostnader för nämndens verksamheter som beror på covid-19 pandemin under år
2022 bedöms kunna täckas av statliga ersättningar.

Åtgärdsplan
Nämndens helårsprognos mars 2022 är en budget i balans. Helårsprognosen når
budget i balans tack vare att nämnden avsatt medel för oförutsedda behov. Av totalt
3,0 miljoner kronor i oförutsedda medel behöver 1,0 miljoner kronor avsättas för att
täcka ökade kostnader i verksamheten.
Om ytterligare oförutsedda medel behöver avsättas innan sommaren så kommer
nämnden att behöva vidta åtgärder för att inte riskera ett negativt resultat för helåret
2022.

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.
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3.3.1 Investeringar per projekt
Social- och omvårdnadsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
geterin
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall /
Budget

Inventarier Social- och
omvårdnadsnämnden

900
19

500

500

500

0

Verksamhetssystem

931
08

5 000

5 000

5 000

0

5 500

5 500

5 500

0

Summa
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1 Inledning
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2 Sammanfattning
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 2022-02-28, oavsett per anställningsform, är 39 anställda
motsvarande 38 årsarbetare.
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
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.

3.2 Redovisning
Helårsprognosen för kommunstyrelsen motsvarar en budget i balans.
Jan
Helårsprognos

Feb
61,5

61,5

Budgetr
am

61,5

61,5

Avvikelse
(mnkr)

0,0

0,0

0

0

Avvikelse
(%)

x

Mar

0

Apr

Maj

0

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

0

Nov

De
c

0

0

3.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Budget 2022

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2021

3 629

3 629

0

6 488

Verksamhetens kostnader

-65 130

-65 130

0

-65 811

- varav personalkostnader

-30 085

-30 085

0

-31 049

Verksamhetens nettokostnader

-61 501

-61 501

0

-59 323
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Budgetram

61 501

61 501

0

63 315

0

0

0

3 992

Nämndens avvikelse

Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

3.3.1 Investeringar per projekt
Kommunstyrelsen
Pr
oje
kt
Nr

Inventarier Kommunstyrelsen

Summa

901
09

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
geterin
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

186

3 000

3 000

3 000

186

3 000

3 000

3 000

Avvikel
se
Utfall /
Budget

Kommunstyrelsen har för perioden januari – mars förbrukat 0,2 miljoner kronor av
Kommunstyrelse, Helårsprognos mars 2022
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den totala investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 miljoner kronor.
För helåret så prognostiserar nämnden att hela investeringsbudgeten förbrukas.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/159
2022-04-27
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Anpassningsåtgärder
samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att:
o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående, dock senast 2022-05-20,
inkomma med:
- ytterligare anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år
2022 för att nå en budget i balans för innevarande år
- bedömning kring anpassningsåtgärdernas eventuella påverkan på
nämndens mål och kommunens strategiska mål
- risk- och konsekvensbeskrivning
o uppdra till kommunstyrelsens presidie att genomföra fördjupad dialog med
samhällsbyggnadsnämndens presidie om nämndens underskott och åtgärdsplaner
för år 2022.

Ärendet
När kommunstyrelsen hanterade månadsrapport för Tidaholms kommun på sitt sammanträde
2022-04-06 konstaterade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserade ett
underskott på 4 miljoner kronor för år 2022. Nämnden hade inte tagit fram någon åtgärdsplan för
att komma i balans.
Kommunstyrelsen beslutade, § 57/2022, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående
inkomma med anpassningsåtgärder inom nämndens verksamheter avseende år 2022 för att nå en
budget i balans för innevarande år, dock senast 2022-05-02.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat, § 58/2022, att anta en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen täcker
dock inte hela det prognostiserade underskottet. Efter beslutad åtgärdsplan visar
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos på ett underskott mot budget motsvarande 1,9
miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därmed att åtgärderna inte är
tillräckliga för att nå en budget i balans för året.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd ska genomföra resultat- och måluppföljning.
Kommunens ekonomistyrprinciper anger att ”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

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom
tilldelad budget.”
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen, i och med sin uppsiktsplikt, bör
säkerställa att åtgärderna som samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram är förenliga med beslutade
ekonomistyrprinciper. Förvaltningen konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden inte har
presenterat risk- och konsekvensbeskrivning eller beskrivning av eventuell påverkan på nämndens
mål och kommunens strategiska mål avseende år 2022 för förslagen i den framtagna åtgärdsplanen.
Detta gör att det är svårt för kommunstyrelsen att göra en sådan bedömning. Förvaltningen
föreslår därför att kommunstyrelsen, förutom att begära in ytterligare anpassningsåtgärder för att
täcka upp för de 1,9 miljoner kronor som den första åtgärdsplanen inte täckte, även ska begära in
ytterligare kompletteringar från nämnden.
Förvaltningen föreslår också, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att kommunstyrelsens
presidie omgående inleder en fördjupad dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidie kring
underskott och åtgärdsplaner för år 2022. Förvaltningen rekommenderar att dialogen kring
hantering av underskott har ett långsiktigt perspektiv samt att den inkluderar analys av eventuella
åtgärders påverkan dels på nämndens mål men också på kommunens strategiska mål.
Efter inkommen redovisning av ytterligare anpassningsåtgärder är det upp till kommunstyrelsen att
bedöma om ärendet kan avslutas eller om kommunstyrelsen behöver vidta ytterligare åtgärder
inom ramen för sin uppsiktsplikt.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms i direkt mening inte beröra barn.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens beslut § 57/2022 ”Beslut om månadsrapport för Tidaholms kommun
avseende januari – februari år 2022”, 2022-04-06.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2022 ”Beslut om helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – mars år 2022”, 2022-04-21.
Rapport ”Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022”,
mars 2022.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnd, 2022-04-21
Sida 1 av 2

§ 58 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad
år 2022
SBN 2022/126

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år
2022.
I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut § 39/2022 har förvaltningen även upprättat ett
tillhörande förslag på anpassningsåtgärder, med kommentarer och synpunkter från nämndens
arbetsutskott.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till kommunstyrelsen,
o anta upprättad åtgärdsplan samt att uppdra till förvaltningen att verkställa den.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende mars månad år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-04-13.
Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars månad år 2022, 2022-04-21.

Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Samhällsbyggnadsnämnden har bl.a.
ansvar för drift av kommunens fastigheter och måltider. Pga. omvärldsfaktorer har priserna för el,
bränsle och livsmedel ökat mer än budgeterat och ger följande prognoserade avvikelser 2022:
fastigheter -1,0 mkr, trafikbelysning -0,5 mkr, trafikresor 0,5 mkr, måltider -1,0 mkr.
Samhällsbyggnadsnämnden kan inom ramen för interna överenskommelser för verksamheternas
fastigheter och måltider inte öka debiteringen motsvarande vilket innebär negative avvikelser för
Samhällsbyggnadsnämnden som utförande nämnd. Jag välkomnar en helhetssyn inom kommunen
vid hantering av avvikelser där utförande nämnd belastas av kostnadsökningar pga.
omvärldsfaktorer som ligger utanför kommunens rådighet. Ska avvikelser som detta hanteras inom
uppdraget för den verksamheten nämnden har uppdraget att utföra (måltider och fastigheter) eller
ska utförande nämnd (även) dra ner på andra.”

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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1 Inledning
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall
nämnden besluta om en åtgärdsplan.
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2 Sammanfattning
Inledningen av 2022 för Samhällsbyggnadsnämnden påverkas av omvärldsfaktorer
speciellt inom energi och mat.
De större avvikelserna mot budget handlar om faktorer som är svåra att påverka.
Bortser man från dem så bedöms budgeten vara i balans, dock med mycket små
marginaler generellt.
Enligt ekonomistyrningsprinciperna skall nämnden redovisa åtgärder för att komma till
balans i budgeten.
De åtgärder som listas innehåller såväl åtgärder som är direkt på nämndens ekonomi
så som åtgärder som påverkan annan nämnd. Även åtgärder som kräver beslutsgång av
annan politisk instans så som KS, KF innefattas.
Att lista åtgärder som fullt ut kan beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden och som inte
påverkar annan nämnd bedöms som omöjligt då den delen av
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi är för begränsad.
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
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.

3.2 Redovisning
Helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämnden under perioden januari - mars 2022 är
ett underskott mot budget på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5,5 procent
av nämndens budgetram för år 2022. Ser vi till den totala kostnadsmassan blir
avvikelsen mot budget ca 1,2 procent.
VA-Avfall
VA-Avfall Samhällsbyggnadsnämnden har även ansvaret för verksamheterna VattenAvlopp (VA) samt Avfall/(Renhållningen) inom Tidaholms kommun.
I dagsläget motsvarar de båda verksamheternas kostnader och intäkter en budget i
balans, detta redovisas dock inte i övriga ekonomitabeller i rapporten.
Jämfört med föregående prognos (februari 2022) har underskottet mot budget minskat
med 1,9 mnkr. Förändringen beror på den åtgärdsplan som tagits fram för att hantera
underskottet från februari på 4 mnkr.
Jan

Feb

Mar

Helårsprognos

38,6

36,5

Budgetr
am

34,6

34,6

Avvikelse
(mnkr)

-4,0

-1,9

-11,6

-5,5

Avvikelse

0

Apr

Maj

0

0

Ju
n

Jul

0

0
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Aug

0

Sep

0

Okt

0

Nov

0

De
c

0
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(%)

3.2.1 Helårsprognos nämnd
Prognos
2022
Verksamhetens intäkter

Avvikelse
Prognos Budget

Budget 2022

Utfall 2021

126 248

126 248

0

129 318

Verksamhetens kostnader

-162 788

-160 888

-1 900

-165 996

- varav personalkostnader

-70 946

-70 946

0

-47 125

Verksamhetens nettokostnader

-36 540

-34 640

-1 900

-36 678

Budgetram

34 640

34 640

0

32 438

Nämndens avvikelse

-1 900

0

-1 900

-4 240

Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter
och byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera
olika aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 1,2 miljoner
kronor. För 2022 gör vi en första bedömning av en negativ avvikelse på ca 1 miljon
kronor innan alla uppdrag har genomförts.
För Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter ser vi farhågor med en ökande
kostnadsutveckling med tanke på rådande omvärldsfaktorer för bl a energi och
livsmedel. Stigande energipriser för både bränsle och el kommer att påverka nämnden
resultat för 2022. Läget är svårbedömt men vi räknar med en ökning av våra
elkostnader för våra fastigheter med ca 1 miljon kronor samt för vår trafikbelysning
med ca 0,5 mnkr, som totalt sett kommer att ge en negativ avvikelse på 1,5 mnkr.
Även våra trafikresor påverkas av bränslepriset och här bedömer vi att dessa
kostnader kommer att öka, den negativa avvikelsen blir då ca 0,5 mnkr.
Inom Måltidsenheten kommer budgeten bli svår att hålla med tanke på
kostnadsutvecklingen för våra livsmedel, vilket kommer att leda till en negativ avvikelse
på ca 1 mnkr.
Förvaltningen kan även fortsatt påverkas av ett antal engångseffekter inom t ex
skogsvård.
Totalt sett bedöms Samhällsbyggnadsnämnden 2022 ha kostnader över budget på 4
mnkr.
Tabell: smst av kostnadspåverkande avvikelser
Enhet

Prog mar

Not

2200 Samhällsbyggnadsnämnden

0

2201 Samhällsbyggnadskontoret

0

2202 Hållbar utveckling (HU)

-500

2203 Stabsfunktion
serviceavdelningen

0

2204 Fastighetsområde 1 (FO1)

-500

El

2205 Fastighetsområde 2 (FO2)

-500

El

2208 Park och gata (P&G)

-500

El

2209 Måltidsenhet

-1 000

Livsmedel

2211 Fastighetsöversyn

-1 000

Fastighetsstrategi

Bränsle
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Enhet

Prog mar

Totalt

-4 000

Not

Åtgärdsplan
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att genomföra ett antal åtgärder för att
komma i balans med budget.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

500

Effekt inom näringsliv,
exploatering

OK. Kortsiktigt
hanterbart. Effekt inom
SBN:s verksamhet

Fördröjning av start av
ventilation,

100

Risk att verksamheterna
påverkas under den första
timmen av dagen.

OK för skola & stadshus,
ej boende. Effekt hos alla
övriga nämnder.

FO1 sänka värme apr dec, fjv 5%

50

5 % = 1 gr, normvärde 20
C, lagkrav

OK. Sänkning 1 grad
generellt men aldrig
under 20 grader (lagkrav).

FO2 sänka värme apr dec, fjv 5%

75

5 % = 1 gr, normvärde 20
C, lagkrav

OK. Sänkning 1 grad
generellt men aldrig
under 20 grader (lagkrav).

Släcka inre belysning inom
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

OK. Påverkan av övriga
nämnder extern påverkan

Släcka yttre belysning på
internhyresfastigheter

50

Helt släckt 23-05

Ok, extern påverkan

Hyresgäst måste betala
för tryckluft

250

Driva att hyresgäst måste
betala för tryckluft efter 1
juli.

OK. I linje med avtal.
Hyresgästdialog.

475

Mindre kött & fisk.

OK. Ej riskera
näringsnivåer. Effekt inom
alla nämnder.
Kommunikation viktigt.

Snöberedskap. Starta
senare, avsluta tidigare.

100

helårseffekt 200 tkr

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt.

Ta bort beredskap
park/gata, sopning

50

Ingen inställelse vid
motorträffar

OK, invånare påverkas.
Klagomål hanteras
kommunikativt

100

Inköp som kan avvaktas
med stoppas.

OK, ger kortsiktig effekt.
Påverkan på alla övriga
nämnder, framförallt
tidsförskjutning.

Utveckling
Vakans GIS/ mark- & exping året ut

Fastighet

Måltidsenheten
Ändrade menyer måltid

Gata-Park

SBN
Inköpsstopp april-dec

Samhällsbyggnadsnämnd, Helårsprognos mars 2022

54

7(13)

Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

100

50 tkr per nämnd i snitt,
25 tkr per au i snitt

OK. SBN.

Ta bort 2 poolbilar

0

Ger ingen nettoeffekt hos
SBN.

OK, effekt 150 tkr i
hela systemet. Sänkt
ambitionsnivå
resande.

Föreslå Kommunstyrelsen
att annonsera en
försäljning av Grafiska
verkstaden, Tvättstugan,
Ingenjörsvillan.

200

Försäljningsintäkt centralt,
driftspåverkan SBN

OK. Bereds i SBN. Synkas
med beslut inom SON
förstudie.

Föreslår
Kommunstyrelsen att
sälja skogsmark Gubbero

0

Försäljningsintäkt
skogsfastighet centralt.

OK, effekt 1,5 mnkr i
hela systemet. Bereds
inom SBN.

Summa

2 100

Nämnd
Nämnd, 4 halvdagar
under 2022

Övrigt

Ovanstående åtgärder finns inarbetade i Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för
mars 2022.
Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr vilket då minskat den negativa avvikelsen till 1,9 mnkr.
Notera dock att det finns åtgärder som ej ger effekt i den egna nämnden men som
påverkar kommunens totala resultat på 1,65 mnkr om de beslutas att genomföras.
Dessa åtgärder finns ej medtagna för Samhällsbyggnadsnämnden helårsprognos för
mars. Åtgärderna behöver dock beslutas av KS/KF.
Om dessa åtgärder räknas med har Samhällsbyggnadsnämnden hittat anpassningar för
3,75 mnkr.
Följande åtgärder har diskuterats men föreslås ej att beslutas i nuläget.
Aktiviteter

Belopp

Kommentar

Bedömning

200

Helt släckt 23-05,
samtliga gatljuspunkter

Ej OK. SBN bedömer
risken avseende trygghet
för påtaglig. Åtgärden
avvaktas med.

Föreslå en delegation att
ha möjlighet att sälja
inventarier, gatsten etc på
auktion

200

Försäljningsintäkt
förbrukningsmaterial SBN

Ej OK. SBN vill avvakta
till efter sommaren med
åtgärden.

Summa

400

Fastighet
Släcka belysning offentlig
plats natt

Övrigt
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Sammanställning åtgärdsplaner

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklud
erad i
progn
os
(ja/nej
)

Jan 2023

Ja

2023
(tkr)

2024
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

0

1 200

1 200

Fastighetsstrategi

2022
(tkr)

SBN

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Ja

2 100

2 750

2 750

Åtgärder beslutade
inom SBN

Övrigt

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Nej

1 650

150

150

Åtgärder beslutade
inom SBN, beslut
KS/KF saknas

Övrigt

Anpassning enl
lista

apr/maj
2022

Nej

400

300

300

Åtgärder ej beslutade
inom SBN

4 150

4 400

4 400

Totalt

Av den från började negativa avvikelsen på - 4 mnkr har nämnden hittat åtgärder för
2,1 mnkr vilket då minskat den negativa avvikelsen till 1,9 mnkr.
Åtgärder finns också som påverkar kommunen som helhet på 1,65 mnkr men dessa
kan inte räknats in i Samhällsbyggnadsnämndens resultat.
Totalt sett föreslår nämnden åtgärder för 3,75 mnkr.

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget
för 2022 – 2025.
I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån
investeringsprojektens utfall år 2021.

3.3.1 Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2022

Ack Utfall

Prognos 2022

Avvikelse
helår 2022

Samhällsbyggnadsnämnd

97 500

8 820

97 500

0

Skattefinansierad
verksamhet

97 500

8 820

97 500

0

5 000

664

5 000

0

Vatten- och avloppsverk

Samhällsbyggnadsnämnd, Helårsprognos mars 2022

56

9(13)

Renhållningsenhet

5 000

212

5 000

0

10 000

876

10 000

0

107 500

9 696

107 500

0

Affärdrivande verksamhet
Totalt

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projek
t Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget

Ack
Budget

5 000

Ack Utfall

5 000

2 121

Återstår

2 879

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

?

?

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

Ack
Budget

6 500

Ack Utfall

6 500

1 250

Återstår

5 250

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projek
t Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget

Ack
Budget

4 000

Ack Utfall

4 000

30

Återstår

3 970

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget

Ack
Budget
?

Ack Utfall
?

?

Återstår

Utredning pågår, finns olika förslag som diskuteras.
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Förskola Madängsholm
Projektnamn

Projek
t Nr

Förskola
Madängsholm

93096

Total
budget

Ack
Budget

2 500

Ack Utfall

2 500

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Återstå
r

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Återstår

0

2 500

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp

Reinvesteringar

Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

95029

5 000

5 000

664

4 336

5 000

5 000

664

4 336

Summa

Ack
Utfall

Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Projek
t Nr

Total
budge
t

Ack
Budget

Sluttäckn deponi

96002

0

0

7

0

Ja

Ja

Plan UH renhållning

96021

5 000

5 000

205

4 795

Ja

Ja

5 000

5 000

212

4 795

Summa

Ack
Utfall

Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:
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Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

2 000

0

2 000

2 000

0

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnden

900
03

GC-väg o trafikreglering enl.
program

900
77

0

4 000

0

4 000

4 000

0

Planerat fastighetsunderhåll

930
44

1 250

6 500

0

6 500

6 500

0

Förskola Rosenberg

93
06
5

0

0

0

0

0

Barnens Hus renovering

930
77

83

0

0

0

0

0

Cirkulationsplats Ringvägen

930
82

18

0

0

0

0

0

Hyresgästanpassningar

930
90

407

1 500

0

1 500

1 500

0

Förskola Madängsholm

930
96

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Investeringar/underhåll Bruket

930
98

1 281

1 500

0

1 500

1 500

0

Framtida bostadsområden

93
09
9

5 000

0

5 000

5 000

0

Strategiskt markinköp

931
00

0

2 000

0

2 000

2 000

0

Planerat underhåll gata/park

931
01

30

4 000

0

4 000

4 000

0

Måltidsenhet - renovering kök

931
03

1 529

4 000

0

4 000

4 000

0

Förskola Fröjered

931
04

0

2 500

0

2 500

2 500

0

Lokallösning dagligverksamhet

931
05

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Lokallösning hemtjänst

931
06

0

10 000

0

10 000

10 000

0

Framtidens äldreomsorg

931
07

0

5 000

0

5 000

5 000

0

Renovering badhus

931
09

0

20 000

0

20 000

20 000

0

Renovering ishall

93
11
0

10 000

0

10 000

10 000

0

Idrottshallen - iordningställande

931
11

0

3 000

0

3 000

3 000

0

Konstgräsplanen

931
12

0

5 000

0

5 000

5 000

0

239

1 461

2 121

400
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Pr
oje
kt
Nr

Ack
Utfall
2022

Budget
2022

Tilläggs
anslag
&
ombud
g

Summa
budget
2022

Progno
s 2022

Avvikel
se
Utfall/
Budget

Exploatering industriområden

931
13

2

3 000

0

3 000

3 000

0

Gröna investeringar

931
14

0

1 000

0

1 000

1 000

0

8 821

97 500

0

97 500

97 500

0

Summa
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27
Sida 1 av 1

§ 35 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Skaraborgs kommunalförbund avseende år 2021
KS 2022/40

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund.
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021,
tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas berättelse, till medlemskommunerna för
fastställande samt prövning av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 177 tkr kr.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen godkänns.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund.
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Skaraborgs
kommunalförbund”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01.
Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds Direktion § 2/2022 ”Årsredovisning
2021”, 2022-03-11.
Skaraborgs kommunalförbund - Årsredovisning 202.
Skaraborgs Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2021.
Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av årsredovisning 2021.
Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/40
2022-04-01
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Beslut om årsredovisning och
ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund.
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Ärendet
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021,
tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas berättelse, till medlemskommunerna för
fastställande samt prövning av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 177 tkr kr.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen godkänns.
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag






Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds Direktion § 2/2022 ”Årsredovisning
2021”, 2022-03-11.
Skaraborgs kommunalförbund - Årsredovisning 202.
Skaraborgs Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2021.
Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av årsredovisning 2021.
Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av god ekonomisk hushållning 2021.

Sändlista
Skaraborgs kommunalförbund

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 2/22
Årsredovisning 2021
SKBKF2022.0012

Behandlat av

Datum

Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

2022-03-11

2/22

Beslut
att godkänna förslag till Årsredovisning för 2021 och att
överlämna den till revisorer och medlemskommunernas
fullmäktige.

Bakgrund

Kansliet har upprättat årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen innehåller förvaltnings- och
verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för
året i en resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys
samt noter till.
Ärende
Verksamheten har under året varit omfattande och
förbundet bedriver och är delaktig i flera projekt och
verksamhetsutvecklingsuppdrag åt medlemskommunerna.
Den ekonomiska verksamheten uppvisar ett positivt resultat
på
178 (620) tkr.
Överskottet som genererats under åren har främst varit av
sådan art att det kan härledas till ändrade
arbetsförhållanden på grund av pandemin. Under året har
vissa tidigare upparbetade kostnader som härrör t.ex.
förberedelser för den inställda Skaraborgsdagen.

Handlingar
Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
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Årsredovisning 2021
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Skaraborgs Kommunalförbund
Organisationsnummer: 222000–2188

Förvaltningsberättelse 2021
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari –
31 december 2021.

Inledning till förvaltningsberättelsen
Förbundets ursprung
De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs
Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar;
Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton
kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett
kommunalförbund.

Förbundets uppdrag
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras
samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och
skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med
goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;
•
•
•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor
Verksamhetsstöd och intressebevakning
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt
och utveckling samt verksamhetsstöd

Organisation
Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrning av
förbundets verksamhet, en arbetsordning för den politiska direktionens arbete samt en instruktion till
förbundsdirektören.
Direktion
Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare.
Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens ordförande
samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Förteckning över direktionens ledamöter och
ersättare redovisas i bilaga
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Direktionens presidium
Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande.
Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika
samverkansorgan.
Revision och tillsyn
Till direktionen är tre valda revisorer knutna och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet
utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till och godkänna årsredovisningen för
förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens medlemmar.

Utskott och råd
Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg
upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional
utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott för att
besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans med adjungerade ledamöter som
representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt social ekonomi.
Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och
Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kommunerna utser själva vilka
politiker som ska representera kommunen i DKR, men i förlängningen rekommenderar förbundet att
kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordförande och
oppositionsråd, så att alla kommuner har samma typ av representation.
Samverkan
Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med
Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland
tjänstepersonerna. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra
ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms
styrelse.

Förvaltningsberättelsens syfte
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs
Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2021. Vi har valt att först
presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och
slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Verksamhetens kostnader
Soliditet (%)
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning

2021
57 438
44 506
8
178
5 911
78 678

2020
54 641
43 424
7
620
7 651
109 826

2019
43 812
43 134
13
439
7 031
52 082

2018
39 317
38 085
11
1 022
6 591
57 596

2017
29 800
29 592
11
26
5 569
49 250

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Kommunalförbundet har gått med överskott under 2021. Det tidigare prognosisreade överskottet har
minskat beroende av att förbundet tagit upparbetade kostnader. T.ex. för den inställda
Skaraborgsdagen 2021 och Västra Stambanegruppens arbete. I övrigt har den pågende pandemin
medfört lägre kostsnader. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt.

Händelser av väsentlig betydelse
Pandemi
År 2021 har präglats av Corona-pandemin. Under större delen har nationella restriktioner varit
gällande att distansarbete ska bedrivas och underlättas. Kommunalförbundet har följde
restriktionerna. Endast två av direktionens möten kunde genomföras fysiskt på plats i Skövde
stadshus. Övriga möten geomfördes digitalt. I samband med att de större vaccinatinsprogrammen
kom igång under början av året minskade förbundets samordnande roll i hantering av skydmaterial,
information och vaccinering av de mest sköra invånarna.
Arbetssätt och organisation
Under 2021 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt
fortsatt. Särskilt fokus har riktats mot projektorganisationens verksamhet och interna styrprocesser,
regler m.m. Fler ärenden lyfts till direktionen för beslut . Utöver detta pågår dessutom ett flertal
aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets
medarbetare.
Skaraborgsdagen
Med anledning av pågående pandemi ställdes Skaraborgsdagen in för år 2021 och under hösten
startade arbetet för att kunna genomförsa Skaraborgsdagen 2022.
Regional utvecklingsstrategi
Under året har Västra Götalandsregioen antagit ny regonal utvecklingsstrategi (RUS). Efter sommaren
påbörjande arbetet med att ta fram förslag till delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg. Arbetet
tar sin utgångspunkt ur RUS:en och styr mot målåret 2030.
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Rapporter från verksamheten
Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2021, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet,
presenteras från och med sidan 27.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd
(ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett beredande presidium
bestående av fyra ledamöter. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med
uppehåll för sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen
Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med
tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska
verksamhetsområdena, liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för
Antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet
har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet med varsin enhetschef. Verksamheten
består i hög grad av arbetet kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i
en samverkan med nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala
samverkansstrukturer. Under år 2021 anställdes ny förbundsdirektör.
Verksamhetsplan
Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med inriktning att möta
de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny verksamhetsplan. Den
kommer till stora delar att bygga på kommande Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och andra
styrande inriktningsdokument.

Faktorer som påverkar framtiden
Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de
demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare
förväntas öka något under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer
påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi kan stå inför en
situation där det blir mer attraktivt att bo och leva utanför storstadsområdena. En inkluderande ansats
inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och
är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med Skaraborg som varumärke och med de
faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på
bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m.m. och som ökar uppkopplingen till
regioncentra som Göteborg, Jönköping, Örebro och Karlstad.
Utbildningsnivå
Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på
arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också
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förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom
kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier,
vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de
möjligheter som öppnar sig i liver genom en god utbildning är en av vuxenvärldens viktigaste
uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommuner och de lärosätens som finns etablerade
i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet, och Statens Lantbruksuniversitet) kan leda
till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd utveckling.
Arbetstillfällen
En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det goda livet”, vilket är Västra
Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande
arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på
hemmamarknaden Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur, där vi
särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även
de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som
idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det
är en avgörande för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen.
Infrastruktur
I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till
ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet
för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl
att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden öka
Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den
interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins
utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de
stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik.
Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad och kommunerna tar en stor och aktiv del i
medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra
stambanegruppen, vilken arbetar för att få till satsningar som kan leda till avsevärt högre kapacitet för
persontrafik och gods på denna för landets viktigaste stambana. Om de arbetet lyckas så bör det
påverkansarbetet som pågått så länge få utdelning under 2020-talet – med utbyggd E20 och kanske
även en Västra stambana med högre kapacitet. Detta skulle förbättra Skaraborgs läge och
förutsättningar väsentligt, och kommunerna i Skaraborg bör genom kommunalförbundet ta sig tid
redan nu för att skapa scenarier för att simulera hur förändringar i deras översiktsplaner kan leda till
ökad tillväxt i både de enskilda kommunerna, men också för Skaraborg som helhet. Det handlar om att
redan nu skapa sig en bild av hur vi ser och använder oss av den fulla potentialen i en förbättrad
infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. Under året har verksamhetsledare för
Västrastambanegruppen anställts.
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God ekonomisk hushållning och ställning
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar
kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärden för kommunerna. Detta
betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen
interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor
för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat
genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen
har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.
Förbundet har ett eget kapital på 5,9 mnkr, minskningen av det egna kapitalet beror på förändringen
av redovisningsprincip för pensioner. Där både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen har lyfts
ut från balansräkningen. Informationsnot följer under balansräkningen. Soliditeten uppgår till 8 %
(7%). Soliditet är således påvekad av förändringe av det egna kapitalet men även av att balansomslutningen är högre än normalt. Förklaring till den högre balansomslutningen är härledd till att
Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2022 och
sitter på kassn per 211231.

Förväntad utveckling
I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas
stabilt. Den nyligen bildade projektenheten syftar till att öka insökningen av projektmedel för att
finansiera projektenhetens verksamhet, och att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i
form av projekt, och på sikt även erbjujda kompetenshöjande insatser som bidrar till ökad
projektmognad hos kommunerna.
Under 2019/20 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, eftersom det
fanns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning för att tillgodose förväntningar på en god
arbetsmiljö. Under pandemin lades denna översyn på is, och när pandemin är över är det bättre med
att starta om processen med att lägga grunden för ett ställningstagande kring hur framtidens
arbetslokaler ska ut.

Väsentliga personalförhållanden
Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna
finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet
driver anställs personal genom visstidsanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras
genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt
nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal.
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Personalomsättning

2021

2020

Tillsvidareanställningar

25

22

Tidsbegränsade anställningar

11

14

Totalt

36

36

Totalt - Varav kvinnor

27

27

Totalt - Varav män

9

9

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2021 1,03% (att jämföra
med 4,45 % 2020). Skillnaden mellan åren kan förklaras av minskad långtidssjukfrånvaro. siffran
ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Med den borträknad ligger den generella
sjukfrånvaron under 2%.
Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten
och Regeringen, med hög följsamhet från tjänstepersonalen. Såvitt det är känt har ingen medarbetare
insjuknat i covid-19 under tjänsteutövning. Av det stora antal egentester som gjorts har inget heller
visat positivt för pågående infektion i covid-19.
Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om
friskvårdsbidrag.
Sjukfrånvaro

2021

2020

Total sjukfrånvaro

1, 03%

4,45%

- varav långtidssjukfrånvaro

0%

57,18%

- varav sjukfrånvaro för män

0,33%

0,54%

- varav sjukfrånvaro för kvinnor

1,23%

5,81%

Tjänsteköp
I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade
tjänsteköp. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration,
pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av Skövde
kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer genom s k
tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen.
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Ekonomisk redovisning 2021
Inför 2021 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, vilket innebar att
den blev 44,25 kr per kommuninvånare och år.
Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets
verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska
jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen påverkan på förbundets
ekonomiska resultat.

Balanskravsresultatet
Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet
med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 178 tkr (620tkr) och budget 2021 på
7 tkr.

Årets resultat enligt resultaträkningen

2021

2020

2019

2018

177 643

619 417

439 739

1 021676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

177 643

619 417

439 739

1 021 676

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster
i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets
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kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett
eget kapital på 5,9 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden.
Soliditeten uppgår till 8% (7%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas i de intressebolag som
förbundet äger andelar i.
Intressebolag
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt
ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande kommunerna kring
bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt säkerställa deras ekonomiska utveckling.

Pensionsspecifikation
Skaraborgs Kommunalförbund har per 2021-12-31 en pensionsskuld på 23 337 000 kronor, inklusive
löneskatt.
För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2021-12-31
är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 26 248 634 kronor. Därmed har förbundet en
konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 113%, vilket innebär att det finns 113 kronor i
kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser.
Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av
pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en avsevärd
effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%.
Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen och
utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital.
Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens
placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2021 skapat en avkastning på 13,3%
under 2021, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på 3,1 miljoner kronor.
Konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i placeringarna skapar
en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet.
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Driftsredovisning
Verksamheter

Budget

Utfall

Utfall

Avvikelse
budget

2021

2021

2020

2021

-550
9 014
-11 873
3 402
-7

-703
8 100
-11 905
4 331
-177

-949
8 933
-11 605
3 001
-620

-153
-850
-32
865
-170

865
193
1 058

775
94
869

557
54
611

-90
-99
-189

2 462
515
2 977

2 141
414
2 555

Förbundet totalt
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Medlemsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Hållbar
samhällsutveckling
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Välfärd
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

2 179
435
2 614

-321
-101
-422

Näringsliv
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

862
140
1 002

821
145
966

835
180
1 015

-41
5
-36

-550
697
105
252

-550
706
107
263

-575
708
144
277

9
2
11

870
250
1 120

-153
886
358
1 091

-213
1 074
407
1 268

-153
16
108
-29

Kultur
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Kunskapsutveckling
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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Gemensam administration
Verksamhetens intäkter
Kostnader arbetskraft
Övriga verksamhetskostnader
Summa

3 258
508
3 766

2 771
370
3 141

-161
3 580
1 671
5 090

-11 873
1 670
-10 203

-11 905
2 843
-9 062

-11 605
110
-11 495

-487
-138
-625

-32
1 173
1 141

Övrigt
Medlemsbidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa
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Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

11 905 915
45 541 290

11 605 144
43 782 626

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

2

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader

3

-27 343 909
-29 868 674

-24 966 363
-29 553 762

Avskrivningar

4

-49 095

-49 095

Verksamhetens nettokostnader

182 526

818 550

Verksamhetens resultat

182 526

818 550

1 175
-9 058

2 301
-201 433

Resultat efter finansiella poster

177 643

619 418

Årets resultat

177 643

619 417

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
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Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

6

123 145

172 240

7
8

2 200 000
0
2 323 145

2 200 000
9 346 000
11 718 240

1 180 883
2 672 984
3 840 250
68 660 724
76 354 841

1 982 931
2 660 095
7 810 305
86 130 570
98 583 901

78 677 986

110 302 141

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Andelar i pensionsstiftelsen
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

9
10

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

11

5 797 353
177 643
5 974 996

7 030 724
619 417
7 650 141

12

0

7 494 000

13
14

-3 831 049
-1 216 555
-24 893 651
-42 761 734

-51 922 634
-1 505 364
-24 769 775
-16 960 226

Summa kortfristiga skulder

-72 702 989

-95 157 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

78 677 986

110 302 140

Balansräkning

2020-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Skulder
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till olika projekt
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Ställda säkerheter

Inga
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2021-12-31
Pensionsskuld inklusive löneskatt
Avsättning och ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
Ändring av diskonteringsräntan

18 997 000
206 000
120 000
-861 000
1 093 000

Övrigt

3 782 000

Summa pensioner

23 337 000

*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer
anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt Tryggandelagen från
KPA per 2021-12-31 och siffror sen tidigare år inte är jämförbara.

2021-12-31
Total pensionsskuld
Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2021-12-31
Konsolideringsgrad

23 337 000
26 248 634
113%

Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt
mål för konsolideringsgrad på 120% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav ingen
extra avsättning till stiftelsen per 2021-12-31.
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Kassaflödesanalys

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

113 432

619 417

49 095
0

49 095
556 000

49 095

605 095

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

4 823 425
-22 455 798

2 960 250
53 429 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-17 469 846

57 613 982

Årets kassaflöde

-17 469 846

57 613 982

86 130 570
68 660 724

28 516 588
86 130 570

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har
upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.
Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas
först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet
driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går
via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. För projekten som
förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Pågående
projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt.
Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i
balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte
någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt
via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i
balansräkningen. Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen. Den pension som är
intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17
och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller
särskild avtalspension.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av
konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en
nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella
anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt
prisbasbelopp.
Ändring av redovisningsprinciper; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 13220 som är
”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. Detta ger en
engångspåverkan på Eget Kapital per 2021-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens anskaffningsvärde
och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra balansräkningen.
Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte utgöra en tillgång i
förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen redovisas som total
pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa poster utgör ingen skuld i
förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen.
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Not 2 Verksamhetens intäkter
2021

2020

Driftbidrag från staten

2 573 599

-811 552

Driftbidrag från kommuner och landsting

39 073 189

27 958 818

EU-bidrag

432 871

13 586 753

Kurser och konferenser

345 320

291 873

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting

3 092 482

2 697 094

Övriga intäkter

23 829

59 640

Summa verksamhetens intäkter

45 541 290

43 782 626

2021

2020

Styrelse och övrigt förtroendevalda

-62 367

-61 736

Anställda

-18 995 905

-17 710 968

Sociala avgifter

-5 927 401

-4 854 345

Pensionskostnader

-2 358 236

-2 339 315

Summa verksamhetens kostnader

-27 343 909

-24 966 364

Not 3 Personalkostnader

Not 4 Avskrivningar
Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med
33% av anskaffningsvärdet.
2021

2020

Avskrivning maskiner och inventarier

-49 095

-49 095

Summa avskrivningar

-49 095

-49 095

2021

2020

Räntekostnader

9 058

10 433

Ränta på pensionskostnader

0

191 000

Summa finansiella kostnader

9 058

201 433

Not 5 Finansiella kostnader
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Not 6 Maskiner och inventarier
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

756 639

756 639

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

756 639

756 639

Ingående avskrivningar

-584 399

-535 304

Årets avskrivningar

-49 095

-49 095

Utgående ackumulerade avskrivningar

-633 494

-584 399

Utgående redovisat värde

123 145

172 240

2021-12-31

2020-12-31

1 700 000

1 700 000

Skövde, 33%

500 000

500 000

Redovisat värde vid årets slut

2 200 000

2 200 000

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17%
Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 439 844 (12 027 061)
Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 2 279 758 (1 968 116)

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar
2021-12-31

2020-12-31

Andelar i pensionsstiftelsen
IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen

9 346 000
9 346 000

Marknadsvärde 26 248 634 (23 164 639)

84

22
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31

2020-12-31

Periodiserade leverantörsfakturor enligt underlag

294 007

360 965

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag

3 506 727

7 449 340

Nettolöner

39 516

0

Redovisat värde vid årets slut

3 840 250

7 810 305

2021-12-31

2020-12-31

Förbundets likvida medel

43 767 073

61 360 795

Tillväxtprogrammets likvida medel

24 893 651

24 769 775

68 660 724

86 130 570

2021-12-31

2020-12-31

Ingående eget kapital

7 650 141

7 030 724

Årets resultat

177 643

619 417

Förändring EK

-1 852 788

Utgående eget kapital

5 974 996

Not 10 Kassa och bank

Not 11 Eget kapital
Eget kapital

7 650 141

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2021-12-31

2020-12-31

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning

6 938 000

Ränteuppräkning

72 000

Basbeloppsuppräkning

119 000

Nya utbetalningar

-238 000

Intjänad förmånsbestämd ålderspension

603 000

Summa pensioner

7 494 000
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Upplysning om löneskatt
Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till
Skatteverket med

2 267 340

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner

1 818 044

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för
löneskatt

449 296

Löneskatt

4 534 680

* Not 12 sätts från och med 2021-12-31 som upplysning under balansräkningen.
Not 13 Skulder till olika projekt
2021-12-31

2020-12-31

Tillväxtmedels olika projekt (DRUM)

21 376 735

15 790 823

Varav ej nyttjade projektmedel kommunal finansiering

1 845 520

3 763 582

Varav ej nyttjade projektmedel VGR finansiering

1 671 396

5 215 369

24 893 651

24 769 774

Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2021 till ett totalvärde av
49 400tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 12 500tkr
fördelat enligt nedan:
RUN= Regionutvecklingsnämnden har tilldelats med 8 600tkr
KN = Kulturnämnden har tilldelats med 2 100tkr
MN = Miljönämnden har tilldelats med 1 800tkr
Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 36 900tkr, varav
14 300tkr från kommuner/kommunalförbund.
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Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
2021-12-31

2020-12-31

Upplupna löner

66 889

0

Upplupna semesterlöner

1 608 556

1 458 184

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension

834 566

754 251

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad

39 534 303

14 271 654

Övriga interimsskulder

717 420

476 137

42 761 734

16 960 226
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Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2021
Valberedning:
Ordinarie

Ersättare

Marie Ekman, Skövde ordf.

Lena Sjödahl, Falköping

Per Gunnarsson, Vara vice ordf

Maria Radivoj, Essunga

Marita Bengtsson, Lidköping

Jan-Olof Bohlin, Skara

Linn Brandström, Töreboda

Per-Arne Brandberg, Gullspång

Britt-Marie Sjöberg, Hjo

Anne-Marie Wahlström, Tibro

Revisorer:
Elof Jonsson, Vara, ordförande
Per-Olof Ekholm, Hjo
Eva Reinhold, Lidköping
Direktion:
Ledamot

Ersättare

Katarina Jonsson, Skövde, ordf

Johan Ask, Skövde

Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.

Rasmus Möller, Lidköping

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.

Runo Johansson Tidaholm (jan-sept, nov-dec)
Ingemar Johansson, Tidaholm (sept-nov )

Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e vice ordf.

Ida Ekeroth Clauson, Mariestad (jan-maj)
Janne Jansson, Mariestad (juni-dec)

Daniel Andersson, Essunga

Niclas Eringsfors, Essunga

Adam Johansson, Falköping

Ingvor Bergman, Falköping

Kent Larsson, Grästorp

Petter Johansson, Grästorp

Carina Gullberg, Gullspång

Björn Thodenius, Gullspång

Susanne Andersson, Götene

Åsa Karlsson, Götene

Catrin Hulmarker, Hjo

Pierre Rydén, Hjo

Catarina Davidsson, Karlsborg

Jonas Davidsson, Karlsborg

Ylva Pettersson, Skara

Fredrik Nordström, Skara

Rolf Eriksson, Tibro

Per-Olof Andersson, Tibro

Bengt Sjöberg, Töreboda

Karin Arvidsson, Töreboda

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fr om dec.)

Fredrik Nelander, Vara

Lars Gezelius, Vara (jan- nov)
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Adjungerade Direktionen för Tillväxtmedel
Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige
Mats Jägstam, Högskolan i Skövde ( t o m oktober 2021)
Thseen Aslam, Högskolan i Skövde (fr. o m november 2021)
Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren
Petra Wirtberg, LRF
Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad
VästKom, ombud till stämman
Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie
Fredrik Nordström, Skara, ersättare
Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma:
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Fredrik Nelander, Vara, ersättare
Gryning Vård AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Gryning Vård AB, Styrelse
Ylva Morén, Vara
Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:
Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie
Rolf Eriksson, Tibro ersättare
Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara
Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter
Åsa Karlsson Götene, ordinarie
Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare
Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie
Adam Johansson, Falköping, ersättare
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Brottsförebyggande rådet
Catrin Hulmarker, Hjo
Johan Ask, Skövde
Daniel Andersson, Essunga
Karin Arvidsson, Töreboda
Gothia Intresseförening
Fredrik Nordström, Skara
Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer
Fredrik Nelander, Vara
Laxfond Vänern
Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie
Björn Thodenius, Gullspång, ersättare
Politisk Samverkan Skaraborg (PSS)
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Skaraborgs Föreningsarkiv
Susanne Andersson, Götene
Runo Johansson, Tidaholm, ersätter
Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR)
Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:
Katarina Jonsson, Ordförande
Jonas Sundström, vice Ordf.
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda
kommunen i DKR.
Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR
Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse:
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, Mariestad
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fokusområden (välfärdsutveckling,

Rapport från

kunskapsutveckling samt regional utveckling).
Projekten redovisas löpande i denna

verksamheten 2021

verksamhetsberättelse under respektive
fokusområde. På så vis sätts de i ett

Verksamheten under 2021

sammanhang och visar på hur vi via projekt som

Direktionen har under året haft åtta

arbetsform, har bidragit till utveckling för våra

sammanträden och bland annat behandlat

medlemmar.

följande frågor:
Hösten 2020 påbörjades ett utvecklingsarbete av
-

-

-

Nationell och regional plan för
transportinfrastruktur
Beslut om långsiktigt uppdrag till
Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle
och Next Skövde om Visit Skaraborg
Ny förbundsdirektör
Samordning av arbetet med Färdplan till
en God och Nära vård. Revidering av
Hälso- och sjukvårdsavtal
Remiss Regional fysisk planering
Kompetensomställning

förbundets projektverksamhet.
Utvecklingsarbetet omfattar arbetsprocesser
kring de projekt där förbundet är huvudman
(sökande part av externa medel och/eller
delregionala utvecklingsmedel) alternativt är
samverkanspart. Utvecklingsarbetet omfattar
inte förbundets roll och process kring beviljande
av delregionala utvecklingsmedel.
Under 2021 har detta utvecklingsarbete fortlöpt.

Organisationen

Fokus har varit på att arbeta fram verktyg och

På tjänstemannasidan medverkar förbundets

metoder för stöd och styrning, mer specifikt har

medarbetare regelbundet i samverkans- och

en projektstyrningsmodell tagits fram. I fram-

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor

tagandet av modellen har förankringsarbete

i medlemskommunerna, övriga kommunal-

skett internt samt hos Förbundsdirektion och

förbund i Västsverige, Västra Götalands-

dess presidium. Från 2022 kommer förbundet

regionen, Länsstyrelsen samt övriga

allt mer att jobba utifrån modellen. Uppföljning

myndigheter och samverkansorgan såväl
regionalt som nationellt.

kommer göras och revidering sker vid behov.

Förbundets löpande arbete grundar sig på

Under 2021 har 16 medarbetare varit knutna till
enheten. Majoriteten har varit visstidsanställd

medverkan och engagemang från anställda och

personal, men här återfinns även tjänsteköpt

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är

personal samt tillsvidareanställda. Vissa av

genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i

dessa medarbetare har avslutat anställning på

olika nätverk och arbetsgrupper som resultat

förbundet under året i samband med att projekt

uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet

löpt ut.

formas.
Under 2021 har förbundet ägt en rad olika
projekt som har täckt in samtliga våra
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att ta fram en delregional utvecklingsstrategi för
att realisera Skaraborgs mål för 2030.
Under 2021 antogs Överenskommelse om
delregionala utvecklingsmedel och samverkan
mellan Västra Götalandsregionen och
Skaraborgs Kommunalförbund 2021–2024.
Nyföretagandet i Skaraborg har haft en positiv
utveckling med en ökning på 12 % mot
föregående år.
Business Region Skaraborg
Business Region Skaraborg (BRS) är en
gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är
samordna och utveckla Skaraborgs

Regional utveckling

investeringsfrämjande arbete, med mål-

Näringsliv inklusive DRUM

investeringar och arbetstillfällen i Skaraborg.

Viktiga händelser under året

BRS arbetar proaktivt med att erbjuda service

sättningen att öka antalet etableringar,

till primärt utlandsägda företag som vill

Pandemin har fortsatt präglat näringslivs-

expandera befintlig eller nyetablera sig i

arbetet. I takt med att vaccineringen har ökat,

Skaraborg.

har det lett till en ökad optimism bland

Under året har BRS varit aktuell för ett flertal

företagen. Näringslivet har överlag klarat sig

förfrågningar av större dignitet med betydande

bättre än förväntat från pandemin i Skaraborg,

antal anställda (från ca 1500 upp till 5000

förutom några branscher som har drabbats extra

anställda per förfrågan), kopplat till industrin

kraftigt. Dock har omikron varianten påverkat

och den gröna omställning som nu sker globalt.

oss under slutet av året.
Direktionen har tagit beslut om långsiktiga

Företagen ser Skaraborg och Västsverige som en

uppdrag till Visit Skaraborg och Business Region

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på

Skaraborg för att stärka attraktionskraften och

utifrån våra möjligheter med att kunna möta

utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet i

upp deras behov i form av större markytor, kraft,

Skaraborg.

vatten och infrastruktur. Vidare är Skaraborgs

Under februari månad blev det klart med en ny

geografiska läge och befintliga företag inom

etablering i Götene, Sempers logistikcentrum.

fordonsindustrin med dess historiska arv,
innovation, utveckling och kompetens som finns

Under våren beslutades den nya regionala

i regionen en ytterst viktig faktor. Genom

utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut

arbetet med dessa förfrågningar har BRS

riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas

utvecklat en än närmre samverkan med berörda

till 2030. Under hösten påbörjades arbetet med

parter, inte minst med Västra
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Götalandsregionen och Business Sweden för att

fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats

på bästa sätt kunna samla den kraft och resurser

och gynnsamma investeringsbeslut har även

som krävs för att kunna möta behov och

fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion.

efterfrågan. Gemensamt för dessa förfrågningar

En av flera viktiga aktörer är IDC för att

är de ”tighta” tidplaner som kräver ett samlat

möjliggöra och stärka utvecklingen av den

fokus för att kunna möta de utmaningar och

tillverkande industrin i Skaraborg.

möjligheter det innebär med att hitta lösningar
på frågor som rör allt från infrastruktur, kraft,

Under hösten har Projekt Inflyttarservice startat

vatten, bostäder, talangattraktion,

upp, projektledare har rekryterats och arbetet är

kommunernas mottagarkapacitet kring

igång. Bl a arbetas med förberedelser inför

inflyttning (softlanding) till de insatser som

upphandling av digitalt verktyg och

behöver komma till stånd för att lyckas med den

förberedelser kring kommunernas

omställning av kompetens som företagen är i

mottagningskapacitet har påbörjats.

behov av.
Ett av årets resultat är Semper, som ägs av

Företagsklimat

internationella bolaget Hero Group, etablering

Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”

av sitt nya logistikcenter och centrallager för den

vars uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15

nordiska marknaden i Götene. En etablering

kommuner i arbetet med att förbättra

som genererar ca 50 arbetstillfällen. En

företagsklimatet. Insatserna i projektet har varit

etablering som gynnar hela regionen och som

till att skapa hållbara strukturer för

gett lyskraft till både det befintliga näringslivets

kommunerna och i därigenom goda

fortsatta utveckling och nya aktörers syn på

förutsättningar för företagen. Projektet har

Skaraborg där man genom dryporten vid

pågått under fyra år och avslutades i december

Skaraborg logistic center i Falköping kan

2021.

erbjuda hållbara transporter på järnväg till

Projektet har haft sex behovsområden som styrt

Göteborgs hamn vidare ut i världen, som en

inriktningen för de aktiviteter som genomförts,

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på.

nämligen kompetens, kommunikation,

Beslut har tagits av Direktionen, om att Business

digitalisering, upphandling, e-tjänster och

Region Skaraborg övergår till permanent

samverkan. Sammantaget visar projektut-

verksamhet med ny förvaltningsform, i form av

värderingen att projektet har gjort väsentlig

ett långsiktigt uppdrag i fyra år med finansiering

skillnad för kommunernas arbete inom flera

av delregiona utvecklingsmedel.

områden med att stärka företagsklimatet.

BRS har under året fortsatt fördjupa sitt

Trenden är också positiv för Skaraborgs

samarbete med Business Sweden kring

företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs

befintliga utlandsägda företag i Skaraborg för att

företagsklimatenkät. Majoriteten av Skaraborgs

kunna agera och stötta företagen kring

kommuner har förbättrat sitt

expansion av verksamhet och minimera risker

företagsklimat/ranking under projektperioden.

för omlokalisering av verksamhet. Denna
prioritering visade sig vara lyckosam och har lett
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Besöksnäringsutveckling

finns totalt 460 Sverige-Norden- Världen

En bransch som har drabbats hårt av pandemin.

företag, 87 av dessa företag är anslutna till

Stora utmaningar när antalet utländska

Hållbarhetsklivet. Vidare är nio kommuner i

besökare minskade kraftigt, färre

Skaraborg anslutna till Hållbarhetsklivet och

restaurangbesök, inställda konferenser och

fyra kommuner är anslutna via sina

minskade hotellbeläggningar. Många som har

destinationsbolag.

varit verksamma inom branschen har under

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan

pandemin pga arbetsbrist valt att gå till andra

få status som Sveriges första Unesco Globala

arbeten eller att studera. En stor brist av

Geopark. UNESCO:s utvärdering av Geoparken

personal med rätt utbildning saknas, till

genomfördes under hösten och utvärderarna

exempel kockar och serveringspersonal.

rekommenderar bifall till ansökan som kommer

Dock har besöksnäringen på landsbygden klarat

att behandlas under våren 2022.

sig något bättre än storstäderna och många har
valt att semestra inom Sverige för att upptäcka

Gröna näringar

natur- och kulturupplevelser.

Agroväst har under 2021 blivit tilldelade ”ECEI

Sommaren 2021 var besöksmässigt god för

Silver label” av ESCA (European Secretariat for

många områden i Skaraborg. Den nya

Cluster Analysis), som ett bevis på att de håller

virusvariant som kom under vintern som slog

en hög kvalitet och har en hållbar utveckling

återigen hårt mot besöksnäringen, där många

som klusterorganisation. Samverkansinitiativen

julbord och företagsevent har bokats av samt

Gröna möten och SmartAgri utvecklas relativt

konferenser ställs in eller istället genomförs

väl trots pandemin. Gröna möten har under

digitalt.

2021 arrangerat mer än 40 seminarier i Västra

Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-

Götaland och Halland, med närmare 2000

Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i fyra

deltagare. SmartAgri har under året startat upp

år att driva och utveckla den samverkans-

ett tiotal nya samarbeten med agroteknik-

plattform för besöksnäringen i Skaraborg som

företag, som får stöd i sin produkt- och

byggts upp för att marknadsföra Skaraborg.

tjänsteutveckling, samt finansiering. Inom

Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med

projektet SmartAgri finns en affärscoach

gemensamt bemötande, digital utveckling och

placerad på Science Park Skövde som stöd för

produktutveckling tillsammans med Skaraborgs

små och medelstora IT- och teknikföretag i

turistorganisationer. Under året har ett flertal

Västsverige som utvecklar och levererar

nya produkter/paket lanseras för att öka antalet

lösningar direkt eller som del i andras lösningar

besökare till Skaraborg och nya tekniska

till kundgruppen lantbruk och livsmedels-

plattformar har utvecklats.

produktion.

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av

Exempel på nya samverkansinitiativ som startat

Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges

upp hos Agroväst under 2021 är:

samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.

- Interreg ÖKS-projektet ”Steg mot ett mer

Offentliga och privata aktörer bjuds in till att

klimatneutralt lantbruk”, som bland annat ska

ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Från Skaraborg

stärka naturbruksskolornas roll som

94

32

förändringsledare i omställningen till ett mer

medelstora företag för att stärka deras

klimatneutralt lantbruk.

konkurrenskraft. Genom IDC identifierar

- Leaderprojektet ”Biogas Västra Skaraborg”,

industriföretagens behov och matchar dem med

som ska utarbeta ett beslutsunderlag för en

väl valda resurser och insatser för utveckling. De

etablering av en eller flera lantbrukarägda

driver flera projekt t ex ”Catalyst”, för smart och

biogasanläggningar i västra Skaraborg.

hållbar produktion som ska ge företagen ökat

- Forsknings- och innovationsprogrammet

ansvarstagande för framtiden genom

”Mark- och vattenvård”, som arena för aktörer

omställning till en mer cirkulär ekonomi och

inom branschen med intresse för markbördighet

mer hållbara produkter inom industrin.

och vattenfrågor.
- Centrumbildningen SustAinimal, som ska

ASSAR Industrial Innovation Arena är

identifiera och utveckla djurens roll i framtidens

mötesplatsen för framtidens industri, dit

svenska livsmedelssystem

företagen söker sig. Det är en plattform för

- Innovationsprojektet ”Germination box”, som

framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella

ska utveckla och testa ett system som bedömer

och internationella företag, kunskapsnoder och

groningsegenskaper hos spannmålskärnor.

institut. Många av företagen i ASSAR, och i

- Projektet ”Framtid Trädgård”, som ska sprida

övriga projekt hos IDC, har under året fokuserat

relevanta resultat från utländsk forskning och

på nyutveckling av produkter, digitala

praktiska försök inom grönsaksodling.

utbildningar, investerat i sin produktion för en
större automatiseringsgrad och effektivare

Initiativ har tagits under hösten tillsammans

flöden och sökt olika finansieringsstöd för

med Sveriges Lantbruksuniversitet för att se på

utveckling och forskningssamarbeten.

olika möjligheter att stärka gröna näringar
Innovationsstödsystemet och

genom en innovationsnod i Skaraborg.

nyföretagandet
Tillverkande industri, IDC och ASSAR

Science Park Skövde har i sin Inkubator ett

Industriföretagen i regionen har varit påverkade

uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer

av situationen med pandemin. Dock har många

globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen

företag återhämtat sig inom

lokalt. Under 2021 har totalt 54 företag/138

tillverkningsindustrin och har haft en god

individer varit inne i någon av

utveckling, trots råvarubrist, containerbrist och

inkubationsfaserna. Av dessa var 17 företag nya

långa leveranstider. Arbetslösheten som ökade

för året. 5 AB har gjort positiv exit från

kraftigt första året av pandemin (2020) har

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt

sjunkit under 2021 och bristen på

varit 19 MSEK.

nyckelkompetens är påtaglig. Flera av

Connect Väst har genom sina olika processer

Skaraborgs kommuner hade vid årsskiftet en

hjälpt 31 företag i Skaraborg med sin

arbetslöshet under 5 %.

tillväxtresa. En kraftig ökning av antalet företag

IDC har genom sin verksamhet/projekt arbetat

mot föregående år.

med 276 förbättringsarbeten på små och

NyföretagarCentrum har haft en kraftig ökning
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av rådgivningar och antalet nya företag i

plattform för att attrahera nyckelkompetens till

jämförelse med föregående år. Enligt siffror från

Skaraborg. Den tillverkande industrin står inför

Bisnis Analys har 1 943 st nya företag registreras

ett antal utmaningar, men också stora

i Skaraborg. En ökning med 12 % mot

möjligheter. Flera branscher är under

föregående år.

omställning/transformation och nya behov

Företagsakuten, är en tjänst som har erbjudits

uppstår som kräver anpassningsförmåga,

till företagen under pandemin, har genomförts i

innovationsförmåga, och nya cirkulära

Nyföretagarcentrums regi.

affärsmodeller.
Fortsatta satsningar för att utveckla

Delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

företagsklimatet och underlätta företagandet i

Under 2021 antogs överenskommelse om

Skaraborg. Marknadsföra Skaraborg och

delregionala utvecklingsmedel och samverkan

kvalitetssäkra besöksmålet tillsammans med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs

näringen på ett hållbart sätt. Genomföra insatser

Kommunalförbund 2021–2024.

för att stärka kompetensförsörjningen inom

Överenskommelsen fastställer vad som är syftet

branschen.

med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de

Globala Geoparksnätverkets styrelse

ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar

rekommenderar att Platåbergens Geopark blir

som vilar på respektive part i arbetet runt

godkända som Sveriges första Unesco Globala

medlen. Regionutvecklingsnämnden,

Geopark. Det slutgiltiga, formella godkännandet

kulturnämnden och miljönämnden avsätter

tas av Unescos Executive Board när de har möte

delregionala utvecklingsmedel som

i april. Utmärkelsen stärker

motfinansieras med motsvarande andel

platåbergslandskapet som internationell

kommunala medel enligt

destination och blir ett kraftfullt verktyg i

medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen.

marknadsföringen av området samt stärker

Under året beviljades nio projekt och två fick

stoltheten av att bo och verka i ett världsunikt

avslag av de projekt som kom vidare till beslut.

landskap.
Stärka gröna näringar i Skaraborg genom att

Framtid

undersöka möjligheten till att skapa en nod för

Business Region Skaraborg har fokus på att

innovationer genom att koppla ihop SLU,

marknadsföra Skaraborg och öka antalet

Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.

etableringar samt fortsätta arbetet med

Agroväst arbetar med att forma en European

utlandsägda bolag i Skaraborg.

Digital Innovation Hub för svenskt lantbruk,

En ny affärsplan tas fram med fokus på

med SmartAgri som regional nod i Västsverige

Skaraborgs intressen och beskriver BRS

har fortsatt, och en ansökan ska skickas in till

fokusområden de kommande åren. Skaraborg

EU-kommissionen i februari 2022.

har goda förutsättningar att ta emot fler
En delregional utvecklingsstrategi Skaraborg

etableringar genom god samhällsplanering.

2030 ska tas fram som beskriver hur Skaraborg
ska arbeta strategiskt framåt på ett långsiktigt

Under året kommer Inflyttarservice lansera en
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och målinriktat sätt. Utvecklingsstrategin pekar

Kompetensforums arbete knöts närmare

ut riktningen för vårt gemensamma arbete för

Business Region Skaraborg som vid varje

Skaraborgs utveckling.

sammankomst rapporterar nuläge och aktuella
behov, detta är av största vikt utifrån den
kompetensberedskap som behöver stärkas och
utvecklas genom forumets parter och nätverk.
Den första årliga Kompetensanalysen färdigställdes och kan sammanfattas i tre kompetensutmaningar som tydliga gemensamma nämnare
i samtliga kartlagda branscher, nämligen:
-Rätt utbildning för nya tider (vikten av
kompetensomställning i arbetslivet och flexibelt
utbildningssystem)
-Matchning - utbud och efterfrågan (vikten av
användbara kompetenskartläggningar samt
målgruppsperspektiv, t.ex arbetskraftsreserven)
-Roller och ansvarsfördelning (vikten av
samverkan, struktur och genomförandekraft)

Kompetensförsörjning

Dessa områden kommer vara riktningsgivande

Viktiga händelser under året

för insatser framåt och följas upp genom

Kompetensforum och stärkt kompetens-

Kompetensforums årshjul.

beredskap
Det ökade trycket kring företagsetableringar i

Förstudien kring fördjupad samverkan mellan

Skaraborg, pågående expansioner i näringslivet

Högskolan i Skövde och kommunerna via

samt slutsatser från projektet Samverkans-

kommunalförbundet avslutades under våren.

modell för kompetensförsörjning pekade på

Styrgruppen för avsiktsförklaringen mellan

behovet av en stärkt struktur för kompetens-

organisationerna beslutade att gå vidare med ett

försörjning. En utvecklad struktur behöver ha

gemensamt genomförandeprojekt. De två

kapacitet att matcha kompetensbehoven – i

utvalda spåren att vidareutveckla är Ökad

volym, innehåll och flexibilitet. Dialog vid

övergång till högre studier samt Livslångt

Rådslaget i oktober blev därför startskottet på

lärande. Beslut om genomförande tas under

ett utvecklingsarbete i förbundet som ledde till

2022.

beslut vid direktionsmötet i december att

Kompetensförsörjning i Besöksnäring

tillskapa ett Kompetensnav i Skaraborg. Arbetet
som sker i dialog med VGR, kommunerna samt

och tillverkande industri

parterna i Kompetensforum fortsätter under

Pandemin medförde utmaningar för

2022 då en ansökan om finansiering kommer

besöksnäringens olika delar men även i

lämnas in under mars till Regionala

kommunernas kostenheter. Efter dialog mellan

utvecklingsnämnden.

Arbetsförmedlingen och kommundirektörerna
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kring den akuta bristen på kockar, serveringspersonal samt receptionister återupptogs arbetet
i Besöksnäringsbranschrådet.
En särskild arbetsgrupp undersöker möjligheter
att anställa personer ur arbetskraftsreserven då
företagen prioriterat detta område.
Projektet Fenixz som sker i samarbete med
Fyrbodals kommunalförbund och IDC fokuserar
på behovsinventering hos arbetsgivarna inom
besöksnäring och tillverkande industri för att
erbjuda riktade utbildningsinsatser. Dessa
påbörjades under hösten och omfattade 85
personer i slutet av året.

Kultur

Framtid
Uppbyggnad och etablering av Skaraborgs

Viktiga händelser under året

Kompetensnav. Genom satsningen kommer

Under 2021 inom fokusområde kultur har ett

metoder utarbetas för kvalitetssäkrad behovs-

strategiskt arbete fortsatt för att ta fram större

inventering som leder till kompetensinsatser för

möjligheter till samverkan och utveckling för

anställda, med industrin som första pilot.

och med Skaraborgs kommuner.
Skaraborgs kultur- och fritidschefer har

Utbildningssystemet kommer parallellt

tillsammans haft kompetensutvecklingsdagar

vidareutveckla sin förmåga att svara upp mot

inom vandringsleder, den öppna ungdoms-

behov på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten

verksamheten och gestaltad livsmiljö.

är att stärka Skaraborgs kompetensförsörjning

Flera gemensamma dialoger med kommunala

genom strategisk påverkan och nya arbetssätt.

kulturpolitiker har genomförts, några tillsammans med regionala politiker.

Ansökan för genomförandeprojektet mellan

Syftet har varit att få gemensam kunskapsbas

Högskolan och Skaraborgs Kommunalförbund

och erfarenhetsutbyte.

arbetas fram under våren 2022 och lämnas för
beslut i Regionala utvecklingsnämnden i slutet

Arbetet med att ta fram en Kulturplan för

av april. Arbetet kommer docka in i övriga

Skaraborg har fortlöpt och dialoger med olika

pågående insatser såsom Teknik College,

parter och aktörer har ägt rum, t.ex.

Kompetensnavet, ASSAR och WISER

Leaderområdena, olika nätverk, VGR och med

(högskolans projekt där företag varit med och

vår Direktion.

tagit fram utbildningar som vänder sig till

I november 2021 beslutade Direktionen att anta

yrkesarbetande inom industrin)

förslaget om att inrätta en tjänst, Projekt- och
finansieringskoordinator, vars syfte är att
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samordna och stödja medlemskommuner och
olika aktörer i ansökningsprocesser till externa
finansiärer som t.ex. nationella myndigheter
eller EU:s strukturfonder. Tjänsten finansieras
av DRUM-medlen på Skaraborgs Kommunalförbund och kommer ha en testperiod fram till
2024.
I slutet av året fick Skaraborgs Kommuna-l
förbund ett extra tillskott från Kulturnämnden
på 350 000 kr. Medlen ska gå till att stödja
medlemskommunerna i deras
kommunikationsarbete kring vandringsleder
nära kulturarvsplatser.
Framtid

Hållbar
Samhällsutveckling

Under 2022 kommer fokus läggas på att ta fram

Viktiga händelser under året

och besluta om en Kulturplan för Skaraborg.

Under slutet 2021 fick vi remissversioner på

Hantering och handläggning av

infrastrukturplanerna 2022-2033. För den

projektansökningar och DRUM-medel kommer

Nationella planen konstaterades att

fortsättas ses över och effektiviseras och

reinvesteringen på Kinnekullebanan tagits bort.

förbättras.

Detta har lett till ett antal aktiviteter för att få

Tjänsten som Projekt- och finansierings

tillbaka reinvesteringen i den slutversionen.

koordinator ska tillsättas.

Västra stambanan, och fyra spår GöteborgAlingsås, fanns inte heller med i
remissversionen. Även här planeras ett antal
aktiviteter för att få in sträckan i planen. Bägge
järnvägssträckorna finns med i det yttrande
Västra Götalandsregionen tar fram över den
Nationella planen.
För den Regionala planen har Skaraborg tagit
fram ett gemensamt remissyttrande.
Övergripande inriktning handlar om att stärka
kopplingen mellan östra och västra Skaraborg,
för ett gemensamt LA-område. Vi pekar också på
överflyttning av gods ifrån väg, till järnväg och
sjöfart, och infrastrukturen som behövs kring
detta. Arbetet bedrivs inom ramen för
infrastrukturnätverket med kommunernas
tjänstepersoner Skaraborg.
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Framöver kommer energiförsörjning och
elektromobilitet vara viktiga parametrar i
framtidens transportsystem.
För kollektivtrafiken har 2021 präglats av ett
förberedande arbete inför bussupphandling
2024 i Skaraborg. Samtidigt har Coronapandemin fortsatt att späda på intäktsbortfallet
även under 2021. Inför 2024 aviseras det därför
neddragningar i kollektivtrafikutbudet med buss
i Skaraborg, framförallt i glesare geografier. Vi
ser med oro på hur tillgänglig-heten för
exempelvis gymnasieelever i Skaraborg riskerar
att försämras. Samtidigt har arbetet fortsatt för

Kunskapsutveckling

att på sikt förbättra mobiliteten för boende i de

Viktiga händelser under året

glesare geo-grafierna. Arbetet behöver ta ny fart
efter Corona, med både testning och framtida

Politiska uppdrag – dimensionering och
obehöriga elever

strukturpåverkan, och arbetet behöver ske
tillsammans med övriga Västra Götaland och

Två uppdrag har getts till skolcheferna från

Västtrafik.

Direktionen. Det ena uppdraget är att se över
förutsättningarna för en större samverkan kring

Framtid

planering och dimensionering av

Framöver behöver vi hitta mobilitetslösningar -

gymnasieutbildningarna (2020).

både lokalt drivna, kommersiella och offentliga

Det andra uppdraget är utifrån tilläggsupp-

(kollektivtrafik) - där de olika lösningarna ska

draget” att arbeta för att stärka möjligheterna

samverka och bidra till en transporteffektiv

för obehöriga elever och arbeta för att öka

tillgänglighet.

genomströmningen på introduktionsprogrammen” (2019). Kring båda uppdragen har
utsetts styrgrupper bestående av skolchefer och
förbundets personal. Arbetet fortgår och
presidiet för direktionen /direktionen har
delgetts information vid några tillfällen.
Teknikcollege
Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på
ytterligare ett annorlunda år. Många aktiviteter
fick ställas in. Det vi lärt oss av förra året kunde
vi dock dra nytta av nu, och teknikeventet
”Möjligheternas Värld” genomfördes istället helt

100

38

digitalt. Balthazar Science center såg till att

studier och därmed har goda förutsättningar att

bygga upp en studio att sända ifrån och

arbeta utifrån Kraftsamling Fullföljda studier i

responsen från skolorna var mycket positiv.

RUS:en. Under året med detta ”bryggprojekt”

Runt 1300 elever besökte eventet detta år och

har dialoger med drygt 500 perosner som på

kommuner som inte deltagit tidigare hade nu

olika sätt arbetar inom utbildning eller på andra

möjlighet att göra detta.

sätt möter barn och unga i sitt dagliga arbete.
Under dialogerna har både goda exempel och

Samarbete med Högskolan i Skövde försätter

arbetssätt som gynnar fullföljda studier samt

men på grund av restriktioner har inga

upplevda utmaningar för detsamma samlats in.

aktiviteter kunnat genomföras än.

Utmaningarna har sedan kategoriserats för att
kunna planera för det vidare arbetet.

I början av februari fick vi positivt besked från
granskningskommittén att svetsutbildning lärling

Under året har också en interaktiv karta med

via Vuxenutbildningen i Skövde fått sin

goda exempel på arbetssätt och utvecklings-

certifiering godkänd. Nu är två vuxenutbildningar

arbeten i Skaraborgs kommuner tagits fram.

i Skaraborg certifierade inom Teknikcollege.

Kartan finns på Utbildning Skaraborgs hemsida.

Vård och omsorgscollege

Två webbsända seminarier har erbjudits under

Arbetet med de nya kursplanerna har under året

hösten. Med innehåll från ett gott exempel samt

fortsatt och gett bra resultat. Den kommer även

kunskaper kring bland annat jämlikhet,

under 2022 finnas kvar för att utbyta erfaren-

jämställdhet och normer.

heter. 2023 är det dags för återcertifiering och

Kunskapsnod Skaraborg

redan nu har arbetet startats genom att bilda

I december kom beslutet från RUN att vi kan

arbetsgrupper ute bland de lokala styr-

finansieria ett kunskapsnod i Skaraborg 2022-

grupperna.

2024. I samverkan med VGR och övriga
kommunalförbund mobiliserar vi nu för den

Utbildningskonceptet Trygghet och

regionala kraftsamlingen.

Studiero
Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är

IMprove

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med

Under 2021 har IMproves sista projektår startats

syfte att främja fullföljda studier. Åtta

upp, efter ett års förlängning. Lidköpings

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara,

kommun avslutade sin medverkan som

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och

projektverkstad efter ordinarie projekttid.

Töreboda) har tillsammans med Naturbruks-

Kvar i arbetet är Skövde kommun, Mariestads

förvaltningen, VGR, deltagit aktivt i satsningen

kommun samt Skaraborgs Kommunalförbunds

under 2021.

delprojekt gällande övergångar/överlämningar.
Kommunalförbundets egna delprojekt, där en

Fullföljda studier Skaraborg 2.0

metod för överlämningar mellan årskurs 9 och

Projektet har resulterat i att Skaraborg är redo

Introduktionsprogrammen under året har fått

för att ta nästa steg i arbetet med fullföljda
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genomslag och intresse både lokalt, regionalt

förutsättning för att dialog som leder till

och nationellt.

handling och tillgodoser kompetens-

En arbetsgrupp, där 13 av 15 av Skaraborgs

försörjningen på ett funktionellt sätt.

kommuner finns representerade har arbetat
fram överlämningsrutiner som kommer att

Kunskapsnod Skaraborg har startat upp arbetet

användas inom hela Skaraborg.

som ska pågå 2022-2024. Prioriteringar och
arbetsgång fastställs under våren.

Kombinationsutbildningar SFI

Utbildningskoncept Trygghet och studiero är nu

Projektet Kombinationsutbildningar SFI ägs av

en del av arbetet inom Kunskapsnod Skaraborg.

Skolverket och drivs av Skaraborg för hela

En konferens ska arrangeras hösten 2022 med

Västra Götalands räkning. Projektet arbetar med

syfte att sprida resultat från deltagande

att finna framgångsrika arbetssätt och metoder

kommuner och verksamheter.

för att integrera undervisning i SFI med en
yrkesutbildning för vuxna.

Projektet Kombinationsutbildningar SFI som

Under första delen av projektet gjordes en

ägs av Skolverket och som Skaraborg driver för

kvantitativ kartläggning om vilka

hela Västra Götalands räkning, förlängs ett år.

Kombinationsutbildningar som bedrivs och vilka
utmaningar respektive framgångsfaktorer man
ser i arbetet med dessa. Under hösten gjordes
kvalitativ kartläggning av utbildningarna kring
organisation, samverkan mellan kommuner och
hur samverkan med bransch och arbetslivet
fungerar m.m.
Under hösten arrangerades en digital
föreläsning och workshop med Karin Sandwall
och Lisa Gannå från NC Nationellt centrum för
svenska som andraspråk. Skolchefer, rektorer
och verksamhetschefer inom Vuxenutbildning i
hela VGR bjöds in. Projektet presenterades vid
en digital länsstudiedag i Skaraborg för
Vuxenutbildningen.

Välfärdsutveckling

Framtid

Viktiga händelser under året

Styrgrupperna arbetar vidare utifrån de politiska

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med

uppdragen kring dimensionering och obehöriga

tillhörande underavtal och överenskommelser

elever.

inför ny avtalsperiod - förslag har varit på remiss

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg

under hösten 2021. En särskild arbetsgrupp som

gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra

representerat Skaraborgs 15 kommuner har

grund för samordnade insatser. Strukturen är en

utarbetat underlag som stöd för kommunerna i
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remisshanteringen. Förslag till beslut

Götalandsregionen och de privata vårdgivarna

presenteras i inledningen av 2022.

via Hjälpmedelscentralen. Underlaget går ut på

Färdplan Nära vård - remiss har varit ute under

remiss våren 2022.

hösten och förslag till beslut presenteras i
inledningen av 2022. Färdplanen identifierar de

Inriktningsdokument familjecentraler- ett

områden som särskilt prioriteras och där en

arbete har initierats för att tydliggöra uppdrag

kraftsamling behöver ske. Detta innebär

och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll och

förändrade arbetssätt, utvecklad samverkans-

kvalitetssäkra verksamheter.

kultur och ökad tillit mellan huvudmännen.
Länsgemensam medicinsk riktlinje för
Primärvårdsuppdraget - pågående arbete för att

tillämpning av nationellt vårdprogram för

beskriva parternas primärvårdsuppdag

palliativ vård.

(kommunerna respektive VGR) och

Förslag på riktlinje för omhändertagande av

gemensamma behov av utveckling i och med en

avlidna- syftet är att tydliggöra ansvars- och

ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso-

kostnadsfördelning för att uppnå en jämlik

och sjukvårdslagen 1 juli 2021. Förslag till beslut

verksamhet inom Västra Götalands län.

förväntas presenteras i inledningen av 2022.
Översyn av lednings- och samverkansstrukturen

Länsgemensamt ramavtal avseende

på länsgemensam vårdsamverkansnivå har

verksamhetsförlagd utbildning för

påbörjats och förväntas fortgå under 2022.

studerande inom akademiska vårdutbildningar
på grundnivå och avancerad nivå har beslutats

Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) i

och antagits av samtliga parter.

relation till riktlinje för PatientkontraktRiktlinjerna bygger på en individuell plan men

Uppdraghandling avseende framtagande av

riktlinjen för Patientkontrakt, gäller enbart inom

förslag för länsgemensam organisation för

VGR. Båda riktlinjerna överlappar idag

kompetensutveckling fastställd av VästKom:s

varandra. Ett arbete har inletts för att förtydliga

Ledningsråd. Utgångspunkt i såväl nationella

när och hur SIP och Patientkontrakt ska

yrkesresor som gemensam kompetensutveckling

användas.

med VGR avseende hälso- och sjukvård.

Pandemihantering - upparbetade struktur så

Viktiga övergripande händelser i

som vaccinsamordning och egentester har

Skaraborg under året

förvaltats, utvecklats och avvecklats utifrån

Beslut i Socialchefsnätverket avseende

behov.

omhändertagande och prioriteringar av statliga

Välfärdsteknik i samverkan- ett beslutsunderlag

medel Nära vård- 10 % av medel tilldelade

har arbetats fram som beskriver om och i så fall

Skaraborgs kommuner har överlåtits till

hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala

Skaraborgs Kommunalförbund för att

hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i

möjliggöra ett samordnat, offensivt och

Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra

stödjande arbete med god och nära vård. Detta
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syftar till att omfatta två heltidsanställningar om

Viktiga händelser målgrupp Barn och

100 % varav en anställning verkar för att

Unga

samordnat och på övergripande nivå stödja

Fortsatt utvecklingsarbete med Yrkesresa Barn-

kommunernas arbete med omställningen till en

och Unga – både pågående arbete med GR samt

god och nära vård delregionalt, regionalt och

ny process med SKR gällande nationell

nationellt. Vidare finansieras utvecklingsledare

Yrkesresa för barn och unga.

om 50% med uppgift att stödja omställningen

Nätverket har arbetat med att ta fram tydliga

till den nära vården med fokus på äldre samt 50

strukturer för hur hälsoundersökningar för

% som utgör processtöd i organisationen för

placerade barn ska genomföras och kunna ske i

sammanhållen vård och omsorg (SHVO) där

större omfattning.

främst processer för in- och utskrivning från

Arbete kring att göra barn och unga delaktiga i

sluten hälso- och sjukvård med tillhörande

beslut som rör dem, bland annat via Temagrupp

strukturer för SIP omhändertas.

barn och unga.

Projekt “Vårdens medarbetare” har fullföljts och

Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår

slutrapport presenterades vid årsskiftet 21/22.

samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs

Syftet med projektet har varit att stödja och

enheten – sektor social hållbarhet samt

samordna kommunernas behov av kompetens-

Kunskapsutveckling på Skaraborgs

utveckling och kompetensförsörjning särskilt

Kommunalförbund.

riktat på legitimerad personal.
Kartläggning av föräldraskapsstödsprogram är
Gemensam praktisk digital utbildning

genomförd och presenterad för de lokala

innehållande fem utbildningstillfällen avseende

partssamverkansgrupperna tillsammans med ett

Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete

arbetsmaterial för fortsatt dialog på lokal nivå.

(ISU) riktad till medarbetare inom Välfärds-

Arbete pågår med att presentera resultatet via en

sektorn i Skaraborg har påbörjats och kommer

interaktiv Skaraborgskarta.

slutföras under 2022. Ca ett 60-tal deltagande
från nästan samtliga kommuner i Skaraborg.

Fortsatt arbete med de processer som är
kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och

Socialchefsnätverket har fastställt

då särskilt fortsatt implementering av

inriktningsdokument avseende "Digitalt först" i

överenskommelsen Samverkan för barn och

syfte att alltid beakta digitala lösningar i

ungas hälsa, SIP-riktlinjen, tidiga insatser samt

samband med ställningstagande kring såväl

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.

pågående arbeten som nya satsningar. För

Anställning av koordinator Barn och unga har

verkställande av beslutat länsgemensamt avtal

förlängts 2022 ut med fokus på att vara ett stöd

för verksamhetsförlagd utbildning, med till-

till arbetet som ska ske i de lokala

hörande organisationsstruktur, har Socialchefs-

Partsam-verkansgrupperna.

nätverket beslutat samfinansiera en 20% tjänst.
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Förstudie integrerade verksamheter har

utövning och, enlig bedömning från deltagarna,

genomförts tillsammans med Samverkansgrupp

ekonomisk besparing.

Vuxna psykisk hälsa/missbruk/beroende,
förslag kring fortsatt arbete kommer presenteras

Fokus digitalisering/välfärdsteknik med bland

för Vårdsamverkans styrgrupp i början av 2022.

annat besök av modellkommun Grästorp, Adam
Krantz, forskare samt dialog kring filmer SKR

Årlig Partssamverkanskonferens har genomförts

om förändringsledning.

för all personal i verksamheter som möter barn
och unga. Ca 140 personer deltog och fokus var

Viktiga händelser målgrupp Psykisk hälsa

information om Vårdsamverkan, föräldra-

vuxna, missbruk/beroende

skapsstöd samt risk- och skyddsfaktorer som

Samverkansdialog med psykiatrin har resulterat

grund i arbetet att skapa goda uppväxtvillkor.

i en mängd åtgärdsförslag som antagits av båda
parters ledningar.

Arbete med strategisk plan inom

Förstudie om integrerade

Vårdsamverkan Skaraborg samt omställning till

arbetssätt/verksamheter för personer med

nära vård för barn och unga.

samsjuklighet i Skaraborg.

Uppstart av projekt ”Tidig upptäckt – tidiga

Revidering av delregional rutin för LVM.

insatser” för barn med utvecklingsrelaterade
funktionsavvikelser.

Revidering av delregional rutin för
kostnadsfördelning vi placering utanför

Viktiga händelser målgrupp

hemmet.

Funktionsnedsättning
Extra fokus har gjorts på kompetensutveckling

Framtagande av delregional handlingsplan för

genom tjänsteköp på 20%. En kartläggning av

suicidprevention (vuxna).

kompetensutvecklingsbehov i Skaraborg görs
och ska resultera i dialog om samverkan mellan

Digitala seminarier om att Våga Fråga

kommuner och med utbildningsanordnare.

(suicidprevention) riktade till allmänhet och

Arbetet har också bidragit till att HR i Skaraborg

anställda har genomförts. Ca 220 deltagande vid

tar med AID-koder inom funktionshinder-

fem tillfällen.

området i sin kompetenskartläggning och
kompetensförsörjningsplan.

Samordning av kommunernas arbete med att ta
fram förvaltningsövergripande system och

Dialog sker med kontinuitet i syfte att förbättra

handlingsplaner för suicidprevention.

samverkan med psykiatrins psykosavdelning.
Juridisk handledning för LSS-handläggare har

Trepartskonferens har genomförts fysiskt där

genomförts även 2021 och har fungerat väl även

temat varit samverkan i komplexitet utifrån

genom digitala möten. 14 kommuner deltar.

pågående utvecklingsarbete i Skaraborg inom

Resultatet är ökad rättssäkerhet i myndighets-

ramen för Handlingsplan Psykisk Hälsa. På
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grund av restriktioner kopplade till pandemin

Tillgången av läkare i de mobila

medverkade ca ett 70-tal personer.

hemsjukvårdsläkarteamen är varierande mellan
kommunerna vilket därför varit en

Viktiga händelser målgrupp Äldre

återkommande prioriterad fråga som kommer

Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta

att fortsätta att följas upp genom samverkan

planerat utvecklingsarbete åt sidan för att

mellan kommunerna och primärvården. Syftet

fokusera på pandemin.

är att begränsa behovet av oplanerade besök och

Regelbundet under hela året har kommunerna

inläggning på sjukhus.

tillsammans med både primärvård och sjukhus i
Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta

Ny rutin kring direktinläggning på sjukhus har

behovet av korttidsplatser och samverka kring

prövats. Rutinen har tagits fram i samverkan och

patienter med covid-19.

är främst för individer med kommunal hälsooch sjukvård. Arbetssättet har inte kunnat

Uppföljningar av säker in- och utskrivning

utvärderats som tänkt pga. att pandemin

utifrån lagändringen 2018 och pågående/fortsatt

påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt.

implementering
En genomlysning har genomförts av den
Äldrenätverket har identifierat ett gemensamt

medicinska vårdplan som är framtagen i

behov av satsningar på handledning för

samverkan i Skaraborg. Dokumentet innehåller

biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen

en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning

(SoL). Genom förbundets regi är detta verkställt

för rätt bedömning när en försämring i

och under hösten har 4 hand-ledningsdagar

personens hälsotillstånd inträffar. En ny version

genomförts där sammanlagt 50 personer

är under framtagande.

deltagit.
Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta
Deltagit i framtagande av länsgemensamma

kommuner sedan tidigare men användningen är

dokument.

fortsatt låg trots information och

Kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal

utbildningsinsatser i slutet av föregående år.

är en stor och levande fråga där ett fördjupat

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis

samarbete med Vård- och omsorgscollege

BViS som en prioriterad fråga med målet bättre

initierats.

följsamhet.

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring

Framtid

äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.

Den demografiska utvecklingen har sedan

Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har

många år nämnts som stora utmaningar inom

påbörjats. Fokus på samordning och

Välfärdssektorn. Samverkan och samordning är

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför

viktiga hörnstenar för att klara kommande

medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser

utmaningar. Detta gäller såväl nationella,

under kortare period eller som enstaka insats.

regionala som lokala plattformar.
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Utveckling av Nära Vård med primärvården som

tillgänglig socialtjänst, övergripande planering

nav, syftar till att invånare ska få en god, nära

och planering av insatser, kunskapsbaserad

och samordnad vård och omsorg där den

socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla

enskilde har en stor delaktighet. För att utveckla

insatser utan föregående behovsprövning. Den

den nära vården kommer stort fokus framledes

nya lagen kommer innebära omställning av

ligga på samverkan inom primärvården där

arbetssätt i kommunerna.

såväl kommun som regionen utgör huvudman,

Utifrån den nationella överenskommelsen för

som med specialistvården. Genom det

psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett

länsgemensamma “Primärvårdsuppdraget” har

långsiktigt arbete och ett gemensamt

olika utvecklingsområden identifierats vilka ska

ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på

omhändertas.

samsjuklighet/ integrerat arbetssätt,
suicidprevention, barn och ungas hälsa,

Strukturerna för kunskapsstyrning är

Samordnad Individuell Plan (SIP) och

komplicerade och föränderliga. För att förstå

samverkanskompetens.

komplexiteten behövs stöd, styrning och
förfining av processer. Ett fortsatt arbete
kommer ske med gemensamma utbildningar
som bidrar till gemensam kunskap, och då även
tillsammans med andra huvudmän som har i
uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. En
pilot av en nationell modell för att lyfta lokala
behov kommer genomföras under 2022. Vidare
ska en utveckling av nationella kvalitetsregister
och brukarundersökningar ske.
Nationella yrkesresor inom funktionshinder
samt missbruksområdet är under framtagande.

Social hållbarhet/
folkhälsa

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är
en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma

I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl

ansträngningar sker för att attrahera, utveckla

utvecklad mellan kommunerna och regionen

och behålla personal inom fler områden för såväl

genom att ett avtal är tecknat mellan Östra

grundutbildad som personal med akademisk

hälso- och sjukvårdsnämnden och var och en av

utbildning. För att klara utmaningarna måste en

kommunerna. Med syfte att utveckla och

bred samverkan och prioritering ske av alla

formalisera samverkan har Östra hälso- och

inblandade aktörer.

sjukvårdsnämnden och Skaraborgs
Kommunalförbund sedan 2017 arbetet i en

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU

gemensam modell för samverkan kring sociala

2020:47) förväntas träda i kraft i januari 2023.

hållbarhets- /folkhälsofrågor. Modellen innebär

Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt
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ett arbetssätt med en kraftfull och långsiktig

former för dialog med målgrupper, skapa

samverkan inom fyra kraftsamlingsområden:

jämlika förutsättningar för kommuner och

•

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet

verksamheter att delta i arbetet samt

•

Trygghet och Studiero

vidareutveckla digitala former för bland annat

•

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga

möten och kunskapshöjande insatser.

•

Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet

ensamhet bland personer 65 +

Trygghet och Studiero

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är

viktutveckling bland barn går att förebygga

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med

•

Resultat från arbetet sprids till alla kommuner i

syfte att främja fullföljda studier. Åtta

Skaraborg. De fyra kraftsamlade områdena är

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara,

fortfarande högst relevanta och aktuella.

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och
Töreboda) har tillsammans med

Utveckling av samverkan

Naturbruksförvaltningen, VGR, deltagit aktivt i

Covid-19-pandemin har förändrat förutsätt-

satsningen under 2021. Den

ningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

spridningskonferens som var planerad att hållas

Såväl den psykiska som den fysiska hälsan

2021 har på grund av pandemin skjutits fram till

påverkas av förändrade livsvillkor och

2022.

levnadsförhållanden till följd av pandemin.

Framtid

Hälsoskillnaderna riskerar att öka mellan

Tillsammans med deltagande kommuner och

grupper i befolkningen. De fyra områden som

verksamheter vidareutvecklas arbetet. En

prioriterats i Skaraborg har under 2021 i ännu

konferens ska arrangeras hösten 2022 med syfte

högre grad blivit viktiga områden att samverka

att sprida resultat från deltagande kommuner

kring. Vissa delar av arbetet har fått skjutas på

och verksamheter. Det fortsatta arbetet med

framtiden men Skaraborgs etablerade

utbildningskonceptet är en del av arbetet inom

samverkan och arbetet med pågående processer

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg.

har möjliggjort att arbetet har kunnat fortgå.
Arbetet har i hög grad och där det varit möjligt

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam

ställts om till digitala former, vilket har gett

viktutveckling bland barn går att

positiva effekter och viktiga lärdomar.

förebygga
Ett projekt riktat till familjecentralerna i

Framtid

Skaraborg har initierats. Projektet kallas Mat

Arbetet fortsätter för att utveckla samverkan

och rörelse på familjecentral. Projektet innebär

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan Östra

att all personal på familjecentraler utbildas i

hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs

rörelseförståelse/rörelserikedom och Matkassen

kommunalförbund. Fokus under 2021 kommer

– Västra Götalandsregionens koncept för att

vara att fortsätta utvecklingsprocesserna kring

främja hälsosamma matvanor.

de kraftsamlande områdena, fördjupa samverkan med Högskolan i Skövde, vidareutveckla
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Framtid

Arbetet ska utvärderas och sammanställas i en

År 2023 ska en samhällsutvecklingskonferens

rapport under hösten 2022. En

med fokus på hälsosamma livsmiljöer

spridningskonferens ska arrangeras hösten 2022

arrangeras. Omvärldsbevakning kommer att ske

alternativt våren 2023.

inom området för att ta det bästa till Skaraborg
när det gäller hälsosamma livsmiljöer som

Åldrande med livskvalitet – minska

rörelserikedom och förutsättningar till goda

ofrivillig ensamhet

matvanor. Kommunerna i Skaraborg kommer

Under året har fem kommuner genomfört

att erbjudas stöd vid dialog med barn och unga

workshops om ofrivillig ensamhet för att

kring utemiljöer.

intensifiera och utveckla arbetet lokalt. Dialoger

Projektet Mat och rörelse på familjecentral

med civilsamhället har genomförts med syfte att

kommer att genomföras.

få en bild av de insatser och aktiviteter som

Webbutbildningen Känsla för mat och prat som

erbjuds av civilsamhällesaktörer i Skaraborg.

riktar sig till kostpersonal och pedagoger

Samverkan med Högskolan i Skövde,

kommer att marknadsföras ytterligare.

Institutionen för hälsovetenskaper har
fördjupats under året. Arbetet inom

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en

I samverkan med mödrahälsovårdens och

delrapport för året 2021.

barnhälsovårdens verksamhetschefer samt
psykologiprofessor Therése Skoog, Göteborgs

Framtid

Universitet har ett metodstöd tagits fram.

Samverkan med Högskolan i Skövde och Västra

Implementering är påbörjad genom piloter i

Götalands bildningsförbund ska fördjupas. I

respektive verksamheter. En utvärderingsdesign

samverkan med Högskolan i Skövde ska en

har tagits fram tillsammans med

inspirations- och dialogdag arrangeras i maj

psykologenheten för mödra-barnhälsovården.

2022 med syfte att ta vidare resultatet från
genomförda workshops i kommunerna.

Framtid
Metodmaterial ska färdigställas och ett
breddinförande ska ske under året i
mödrahälsovårdens, barnhälsovårdens och
familjecentralernas verksamheter.
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund

2022-03-22

Till
Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund
(org nr. 222000-2188)
Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan

Revisionsberättelse för år 2021
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg
under år 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till medlemskommunerna.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

 Signerat

•

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Skaraborgs kommunalförbund
i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

•

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

•

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

•

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med
de mål och uppdrag som gäller för förbundet.

2022-03-22 14:53:45 UTC
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns.
Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2021.
Skövde den 22 mars 2022
Valda revisorer

______________

______________

__________________

Elof Jonsson

Pelle Ekholm

Ewa Reinhold

Bilaga:
Till revisionsberättelsen hör bilaga;
PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund”
Kopia till respektive fullmäktige i:
Essunga kommun
Falköpings kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

 Signerat
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Deltagare
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 14:53:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ELOF JONSSON

Datum

Elof Jonsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 14:53:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA REINHOLD

Datum

Eva Reinhold
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 14:51:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF EKHOLM

Datum

Pelle Ekholm
Leveranskanal: E-post

 Signerat
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edo

Granskning av
årsredovisning 2021
Skaraborgs kommunalförbund
Februari 2022

Mattias Bygghammar
Stefana Vasic

Revisionsrapport

 Signerat
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets revisorer granskat årsredovisning för perioden
2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen
för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

ET

1

 Signerat

2022-03-22 07:43:00 UTC

114

Oneflow ID 2824971

Sida 2 / 7

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

Sammanställda räkenskaper

5

Annan information

5

2

 Signerat
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till
medlemskommunerna inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig
för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta
slag av granskning kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-11. Rapportens
innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga 1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga 2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att förbundets räkenskaper 3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vi noterar att det saknas information om anställdas sjukfrånvaro för olika åldersgrupper.
Detta bedöms ej som väsentligt.
Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse, marknadsvärdet per balansdagen
uppgår till ca 26,2 mnkr. Andelen i stiftelsen var tidigare bokförd som en finansiell
anläggningstillgång.
Förbundet har genomfört en ändring av redovisningsprincip för 2021. Ändringen innebär
att både pensionsstiftelsens och pensionsavsättningens värden är inte längre med i
balansräkningen. Förbundets totala pensionsåtagande sätts framöver i relation till
andelarnas värde i pensionsstiftelsen. Förbundet bekostar löpande sina
pensionsåtaganden utifrån erhållna uppgifter från förvaltaren. Först om andelarna i
pensionstiftelsen har ett värde som överstiger förbundets totala pensionsåtagande

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning. Detta kan
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter.
3
Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4
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(beräknat enligt Tryggandelagen) tas medel från stiftelsen för att möta förbundets årliga
pensionskostnader.
Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av
pensionsskulden, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning.
Konsolidieringsgraden uppgår till 113 % per balansdagen jämfört med 123 %
föregående år. Förbundets egna mål på konsolideringsgrad är 120%. Vi vill även
framhålla att börsutvecklingen i inledningen av år 2022 inte har beaktats i beräkningen
av konsolidieringsgrad ovan, dvs den kan vara lägre. Tillgodoräkning av medel från
stiftelsen är således ännu inte aktuellt.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett
några investeringar 2021.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på förbundets verksamhet och
bedöms således inte.
Bedömning
Ej tillämpligt.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 28-46.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 28-46 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.
2022-03-22

Mattias Bygghammar
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

5
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-22 07:43:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS BYGGHAMMAR

Datum

Mattias Bygghammar
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat
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Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Skaraborgs Kommunalförbund

Stefana Vasic
Fredrik Carlsson

Revisionsrapport
120

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets revisorer granskat om resultaten för god
ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en
tillräcklig styrning och uppföljning.

1

121

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

God ekonomisk hushållning

4

Bedömning

4

Bedömning utifrån revisionsfrågan

4
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Avgränsning och metod
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-11.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.

3
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i
förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk
hushållning. Uppföljning av genomförd verksamhet sker. Formellt sett är detta dock inte
målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning vilka saknas. Förbundets syfte är
att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.
Bedömning
Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en
tillräcklig styrning och uppföljning.
Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de mål
direktionen beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt

2022-03-22

Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt uppdragsbrev
med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27
Sida 1 av 1

§ 36 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Samordningsförbundet Skaraborg avseende år 2021
KS 2022/41

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg.
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Skaraborg har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret
2021. Samordningsförbundet startade sin verksamhet i januari år 2021 efter en sammanslagning av
de tre tidigare förbunden Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 4 768 547 kronor.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg.
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg
avseende år 2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11.
Samordningsförbundet Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021 – KPMG.
Årsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg 2021.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Sida 1 av 1

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/41
2022-04-11
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och ansvarsfrihet
för Samordningsförbundet Skaraborg avseende år
2021
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg.
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2021.

Ärendet
Samordningsförbundet Skaraborg har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret
2021. Samordningsförbundet startade sin verksamhet i januari år 2021 efter en sammanslagning av
de tre tidigare förbunden Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden.
I årsredovisningen redovisas ett resultat på 4 768 547 kronor.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag





Samordningsförbundet Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021.
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021 – KPMG.
Årsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg 2021.

Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Skaraborg

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2021
Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet
Skaraborg (222000-2154) för verksamhetsåret 2021.

Penneo dokumentnyckel: 57H8C-P2O3S-EA14A-LBM3T-CWQNE-8PSN3

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Förbundsstyrelsen ansvarar för att
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamhet och räkenskaper.
Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor och sakkunnigt biträde. I granskningen av förbundets
räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.
Granskning och bedömning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna.

Vår bedömning
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräckligt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
som är uppställda.

Vårt uttalande i ansvarsfrågan
Vi tillstyrker med beaktande av ovanstående att fullmäktige i respektive kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

Skövde 2022-03-11

Revisorer från kommuner

Ulla Göthager

Lars Elinderson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Granskning av årsredovisning 2021, Granskning av verksamheten 2021 samt
granskning av delår 2021.
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Sida 1 av 1

§ 37 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för
Tolkförmedling Väst avseende år 2021
KS 2022/42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsår 2021.
Under år 2021 utfördes cirka 341 000 uppdrag vilket är cirka 16 000 fler än budgeterat. Ökningen
tros bero på att samhället stängdes ner på grund av pandemin under år 2020 vilket förde med
sig att behovet av tolk hos förbundets kunder minskade. Under år 2021 öppnade samhället
delvis upp igen och därmed ökade behovet av tolk. Flera av förbundets kunder har även
använt distanstolk i större utsträckning under år 2021 vilket också har bidragit till ökad
efterfrågan på förbundets tjänster.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år
2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11.
Tolkförmedling Västs direktions beslut § 468/2022 ”Årsredovisning 2021”, 2022-03-25.
Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2021.
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2021.
Granskning av Tolkförmedling Västs årsredovisning avseende år 2021, PWC.
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst avseende år 2021.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/42
2022-04-11
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och ansvarsfrihet
för Tolkförmedling Väst avseende år 2021
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021.

Ärendet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsår 2021.
Under år 2021 utfördes cirka 341 000 uppdrag vilket är cirka 16 000 fler än budgeterat. Ökningen
tros bero på att samhället stängdes ner på grund av pandemin under år 2020 vilket förde med
sig att behovet av tolk hos förbundets kunder minskade. Under år 2021 öppnade samhället
delvis upp igen och därmed ökade behovet av tolk. Flera av förbundets kunder har även
använt distanstolk i större utsträckning under år 2021 vilket också har bidragit till ökad
efterfrågan på förbundets tjänster.
Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag






Tolkförmedling Västs direktions beslut § 468/2022 ”Årsredovisning 2021”, 2022-03-25.
Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2021.
Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2021.
Granskning av Tolkförmedling Västs årsredovisning avseende år 2021, PWC.
Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst avseende år 2021.

Sändlista
Tolkförmedling Väst

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde,
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har
förbundets soliditet ökat ytterligare.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2021
206 925
-198 269
5 442
56 %
0
0

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans.
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare
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Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans.
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

2

Nya Ulricehamn.

8 (36)
165

Intern

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk,
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Tolkning

Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat.
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans.
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på
förbundets tjänster ökat under 2021.
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför
komplex.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
341 088
315 663
346 564
336 634
336 093
355 429
307 462

Procentuell
tillsättning,
tolkuppdrag
99,1 %
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Antal utförda
uppdrag, tolk
339 366
313 907
344 972
335 134
334 434
353 689
306 230

Antal utförda
uppdrag,
översättning
1 722
1 756
1 592
1 500
1 659
1 740
1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen.
Översättning

Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock
svenska som målspråk minskat något.

3

Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av
översättningar med svenska som målspråk.

Tolkar och översättare
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av
effekterna av pandemin.
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra
personer.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar
1 078
1 204
1 183
1 088
992
969
919

Översättare
76
94
96
87
151
138
139

Både tolk och
översättare
33
29
31
27
38
38
44

Auktoriserade Sjukvårduppdragstagare auktorisation
273
69
294
63
271
62
251
58
264
52
261
52
260
45

Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som
efterfrågas mest.
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer.
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer.
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex
personer från föregående år.
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30
25
20
15
10
5

Antal auktoriserade tolkar

Ungerska

Vietnamesiska

Tyska

Ukrainska

Turkiska

Tjeckiska

Swahili

Tigrinja

Sorani

Spanska

Somaliska

Ryska

Rumänska

Polska

Portugisiska

Persiska

Nederländska

Mandarin

Mongoliska

Litauiska

Makedonska

Kantonesiska

Japanska

Grekiska

Italienska

Georgiska

Finska

Franska

Estniska

Engelska

BKS

Bulgariska

Arabiska

Albanska

0

Antal sjukvårdsauktoriserade tolkar

Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare.
År
2021

Tolkar
76

SjukvårdsAuktoriserad
auktoriserad
tolk
tolk
9
16

Utbildad
tolk

Översättare

32

13

Auktoriserad
translator
8

Tabell 4 Antal rekryteringar

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
36
47 %
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
268
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
10
25
54
86
62
35
76

Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser,
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl
ut och kommer fortsätta erbjudas.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna
utbildning på distans under 2022.
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning.
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer.
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation.
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk
bostadsort.
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger
per år.
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.
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Kunder
Varje månad under 2021 förmedlades
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31
december 2021 hade förbundet 5 866
registrerade medlemskunder. Totalt
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till
förbundets medlemmar4. Västra
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av
förbundets uppdrag under 2021 vilket är
en minskning jämfört med 2020 men i nivå
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad
står för knappt hälften av samtliga
medlemskommuners totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0,01%
Övriga medlemskommuner 16%

Göteborgs
Stad 13%

VGR 71%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
4

Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya
förbundsordningen började då även gälla.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp,
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen
dominerande under hela 2021.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive
Teams samtliga funktioner.

Antal kontor
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits
fortsatt anställning på valfritt kontor.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
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•
•
•
•

hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka
distanstolk.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans.

Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse

Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %

Utfall
2020
99 %

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
0,8 %
uppdrag ska understiga 1 %

Målvärde Utfall
2021
2021
≥99 %
99,1 %
<1 %

0,9 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥5 %

8,1 %
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

20 %

≥15 %

22,4 %

62,6 %

≥60 %

62,1 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

≥52 %

67,6 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.

60,3 %

≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

70,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 %
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är
uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 5 %.
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort,
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var
16 (36)
173

Intern

totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år.
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har
ökat under året. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är
uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år.
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på
distans. Målet är uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten
har inte nyttjats under 2021.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2021

2020

2019

5 442

3 465

5 867

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5 442

3 465

5 867

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

5 442
0

3 465
0

5 867
0

198 269
30 389
156 227
0
20 331

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

Resultat
Årets resultat
Ökning andelskapital
Ingående Eget kapital

5 442
138
34 329

3 465

5 867

30 864

29 455

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

201 %
56 %

173 %
53 %

188 %
49 %

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl. direktionen
Tolkarvode
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende
bemanningsbehovet.
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare.
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas
nere.
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under
senare år.
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt
träffas på huvudkontoret i Göteborg.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan”
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades
med 25-års gratifikation.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp.
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av
förmedlingsresurser.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,5
52,5
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
3,8
7,6
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,0
1,1
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
62,3
61,3
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa)

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock
testats positiva för Covid-19.
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel
av långtidssjukfrånvaron året innan.
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Korttidsfrånvaro
Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 %
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.
Ålder
Sjukfrånvaro

29 år eller yngre
2,2 %

30–49 år
4,3 %

50 år eller äldre
5,3 %

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021

Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket
är sex personer fler jämfört med föregående år.

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling
Nuläge
Omvärld

Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan,
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.

5

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01.

21 (36)
178

Intern

Verksamhet

Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av

Övriga 20%

Polska 2%
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Albanska 3%
Sorani 3%

BKS 4%
Tigrinja
5%
Dari 5%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av
distanslösningar.
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.
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Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer.
Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har
resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år.
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Figur 9 Avtalslojalitet 2016-2021
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Köp av annan tolkförmedling

Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att
frigöra tolkresurs.
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag
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Framtid
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter.
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på
Göteborgskontoret.
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån
verksamhetens behov.
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling
Väst är en.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet.
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess.
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning.
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar.
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans.
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten.
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen.
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.

Budget 2022
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

204 000
208 500
-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022

204 000
208 500
-4 500

2023

224 000
224 000
0

2024

215 000
215 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Budget 2021

2021

2020

216 000
-214 392
-1 573

206 925
-198 269
-3 173

195 487
-190 985
-1 002

35

5 483

3 500

7
-42

2
-43

2
-37

0

5 442

3 465

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster

0

Redovisat resultat

0

5 442

3 465
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Balansräkning
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

8 726
192
8 918

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 419
20 331
61 750

39 478
13 494
52 972

70 668

65 063

10
10, 12
10

31 333
3 135
5 442
39 910

27 867
2 997
3 465
34 329

11

30 758
30 758

30 734
30 734

70 668

65 063

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not

2021

2020

10
3

5 442
3 173

3 465
1 002

8 615

4 467

-1 941
24

1 682
-842

6 699

5 307

0

-10 086

0

-10 086

138
0
138

0
0
0

6 837
13 494

-4 779
18 273

20 331

13 494

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9
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Noter
Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

206 913
12
206 925

195 300
171
16
195 487

395
159
22 021
6 938
131 281
25 822
365
3 838
2 711
160
4 394
198 084

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

110
75
0
0
185

110
0
0
0
110

3 173
3 173

1 002
1 002

2
2

2
2

1
42
43

0
37
37
29 (36)
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

0
0
0

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-3 101
8 726

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-72
192

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 788
148
16 482
41 418

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

20 331
20 331

13 494
13 494

31 333
0
31 333
5 442
3 135
39 910

27 867
0
27 867
3 465
2 997
34 329

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder

30 (36)
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Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

1 439
8 051
3 214
0
1 019
5 464
11 571
30 758

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021.

12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

138

0

0

0

31 (36)
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019.
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat.
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat.
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett
resultat av distanstolkningens dominans.
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för
förbundets personal.
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör.
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i
en något högre kostnad mot budgeterat.
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna
32 (36)
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än
budgeterat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Utfall 2021
206 913
12
206 925

Budget 2021
216 000
0
216 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

554
28 959
157 103
365
3 838
2 711
160
4 579
3 214
201 482

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

5 442

0

3 465

Tabell 8 Utfall mot budget 2021
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Förbundets investeringsverksamhet
Förbundet hade inga investeringar under 2021.

34 (36)
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande

35 (36)
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se

36 (36)
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§ 38 Beslut om medfinansiering av Leader Östra
Skaraborg, lokalt ledd utveckling, programperiod
2023-2027
KS 2022/156

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera lokalt ledd utveckling
med 1 380 945 kronor fördelat på fem år (2023-2027).

Sammanfattning av ärendet
Leader Östra Skaraborg är en ideell förening vars verksamhet består i att fördela EU-stöd till
lokala utvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs genom den så kallade Leadermetoden som bygger på
ett aktivt partnerskap mellan den offentliga, privata och ideella sektorn.
Den nya programperioden och sträcker sig över åren 2023-2027. Leader Östra Skaraborgs
föreslår en medfinansiering för kommunerna om 21,50 kronor per invånare som bor på
landsbygden. Leaders nationella definition av landsbygd är att tätorter mindre än 20 000 invånare
räknas som landsbygd.
En kommunal medfinansiering av denna storlek ger bland annat följande fördelar:
-

Större möjligheter att marknadsföra och förankra Leader hos allmänheten i området
Större stabilitet och likviditet för organisationen
Möjligheter att täcka en eventuell utökad budget och avropspottsansökningar i slutet av
perioden.

Medfinansiering under sju år enligt följande:
År

Belopp

2023-2027

276 189 kronor årligen

En fjärdedel av årlig medfinansiering debiteras år 2022 och tre fjärdedelar av årlig medfinansiering
debiteras år 2027. Detta ger en sammantagen medfinansiering i 5 år. För åren 2023-2026 kommer
full årlig debitering ske i enlighet med tabellen ovan.
Det finns inte medel avsatta i kommunstyrelsens budget för år 2023. Medfinansiering ska rymmas
inom kommunstyrelsen tilldelade ram, vilket innebär att medel måste anslås årligen för åren
2023-2027.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera lokalt ledd utveckling
med 1 380 945 kronor fördelat på fem år (2023-2027).

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Medfinansiering av Leader Östra Skaraborg, lokalt ledd utveckling,
programperiod 2023-2027”, Linnea Bengtsson näringslivsstrateg, 2022-04-13.
Avsiktsförklaring Leader 2023-2027.
Presentation Tidaholm 2021-05-05.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2022-04-05
Diarienummer
2022/156

Kommunstyrelsen

Linnea Bengtsson
0502 60 63 89
linnea.bengtsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Medfinansiering av Leader Östra Skaraborg,
lokalt ledd utveckling, programperiod 2023-2027
Bakgrund
Leader Östra Skaraborg är en ideell förening och dess verksamhet består i att
fördela EU-stöd till lokala utvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs genom den s.k.
Leadermetoden som bygger på ett aktivt partnerskap mellan den offentliga,
privata och ideella sektorn. Kommunerna inom området är med och
finansierar projekt. Arbetet bedrivs inom en ideell förening under överseende
av och i samarbete med länsstyrelsen och Jordbruksverket. Beslut om stöd
fattas av LAG-gruppen som består av representanter från den ideella,
offentliga och privata sektorn. Leader Östra Skaraborg har tagit fram en
sammanställning av samtliga projekt som genomfördes under förra
programperioden, denna finns att läsa digitalt på
www.leaderskaraborg.se/ostra.
Ärendet
Avsiktsförklaring gällande lokalt ledd utveckling i Östra Skaraborg för
programperioden 2023-2027 Leader Östra Skaraborg är i processen att
förbereda nästa programperiod. Då två år, de s.k förlängningsåren har lagts till
den föregående programperioden förkortas den nya programperioden och
sträcker sig över åren 2023 – 2027. Budgeten för nästa programperiod är ej
klar, dock är det klart att Regional- och Socialfonden ej längre kommer att ingå
i Leaderområdet utan endast Landsbygdsfonden. Likt tidigare ska den budget
som senare fastslås medfinansieras med 33 procent av kommunerna som
ingår i Leaderområdet. Leader Östra Skaraborg är av åsikten att
leaderområdet bestående av Habo, Hjo, Falköping, Mullsjö, Tidaholm, Tibro
och Skövde är ett väl sammansatt och funktionellt område. Med sina ca 100
000 landsbygdsboende inom en sammanhållen geografi lämpar det sig väl för
att arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Även om den
nya budgeten inte är klar så finns indikationer på att nästa budget blir något
mindre än i nuvarande programperiod. Baserat på detta är Leader Östra
Skaraborgs preliminära beräkning att det kommer att krävas en något lägre
medfinansiering än dagens 24 kronor per invånare/år och ändå bibehålla en
nivå som säkerställer en stabil, likvid och hållbar organisation. Leader Östra
Skaraborgs förslag till kommunerna en medfinansiering om 21,50 kronor per
invånare boendes på landsbygden, en sänkning med 10.46 procent per
landsbygdsinvånare då social- och regionalfonden tas bort. I Östra Skaraborg
är det endast Skövde tätort som ej räknas som landsbygd och är därmed
undantagen medfinansieringen. Leaders nationella definition av landsbygd är
att tätorter mindre än 20 000 invånare räknas som landsbygd.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholm@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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En kommunal medfinansiering av denna storlek ger bland annat följande
fördelar:
- Större möjligheter att marknadsföra och förankra Leader hos
allmänheten i området
- Större stabilitet och likviditet för organisationen
- I likhet med perioden 2014-2020 finns möjligheter att täcka en
eventuell utökad budget och avropspottsansökningar i slutet av
perioden.
Medfinansiering under sju år enligt följande:
År
2023-2027

Belopp
276 189 kronor årligen

¼ av årlig medfinansiering debiteras 2022, och ¾ av den årliga
medfinansieringen år 2027. Detta ger en sammantagen medfinansiering i 5 år.
För åren 2023-2026 kommer full årlig debitering ske i enlighet med tabellen
ovan.
Fördelar för Tidaholms kommun med Leader Östra Skaraborg är att genom ett
lokalt kontor enklare få tillgång till EU-medel. Det förenklar arbetet för
kommunen att bistå intressenter som avser utveckla sina verksamheter.
Nuvarande programperiod (2015-2022) är ännu inte avslutad. Per 5 maj 2021
har Tidaholms kommun Leader med 2 110 920 kronor där beviljade projekt till
intressenter inom Tidaholms kommun har uppgått till 4 579 954 kronor.
Medel finns inte avsatta i kommunstyrelsens budget för 2023. Medfinansiering
ska rymmas inom kommunstyrelsen tilldelade ram, vilket innebär att medel
måste anslås årligen för 2023-2027.
Beslutsunderlag
✓ Avsiktsförklaring Leader 2023-2027.
✓ Presentation Tidaholm 2021-05-05.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera lokalt ledd utveckling
med 1 380 945 kronor fördelat på fem år (2023-2027).
Sändlista
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholm@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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AVSIKTSFÖRKLARING
–avseende Leader Östra Skaraborg för
programperioden 2023 - 2027

Den här blanketten använder Leader Östra Skaraborg för
att förankra medverkan och medfinansiering av lokalt ledd
utveckling med sina offentliga medfinansiärer för
programperioden 2023–2027. Blanketten och kopia på
beslut skall skickas till leaderkontoret:
Leader Östra Skaraborg, Långgatan 1C, 54430 Hjo

Avsiktsförklaring
Organisation (postadress, ort)

Kontaktperson

Befattning
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

E-postadress

Ange kommun eller annan offentlig organisation:
avser att medverka i och medfinansiera
Leader Östra Skaraborg under nästkommande programperiod som sträcker sig mellan 2023 - 2027

Upplysningar
Denna avsiktsförklaring styrker att en kommun står bakom att medverka i Leaderområdet Östra
Skaraborg under åren 2023 - 2027. En preliminär nivå av medfinansiering finns i bilaga 1. Den senare
tilldelade budgeten ska medfinansieras med minst 33 procent övrig offentlig medfinansiering som
utbetalas årligen i förskott som så kallad LAG-pott.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande och befattning

207

Hjo den 14 januari 2021

Bilaga 1
Avsiktsförklaring gällande lokalt ledd utveckling i Östra Skaraborg
för programperioden 2023-2027
Leader Östra Skaraborg är i processen att förbereda nästa programperiod. Då två år, de s.k
förlängningsåren har lagts till den föregående programperioden förkortas den nya
programperioden och sträcker sig över åren 2023 – 2027. Budgeten för nästa programperiod
är ej klar, dock är det klart att Regional- och Socialfonden ej längre kommer att ingå i
Leaderområdet utan endast Landsbygdsfonden. Likt tidigare skall den budget som senare
fastslås medfinansieras med 33% av kommunerna som ingår i Leaderområdet.
Leader Östra Skaraborg är av åsikten att leaderområdet bestående av Habo, Hjo, Falköping,
Mullsjö, Tidaholm, Tibro och Skövde är ett väl sammansatt och funktionellt område. Med sina
ca 100 000 landsbygdsboende inom en sammanhållen geografi lämpar det sig väl för att
arbeta med landsbygdsutveckling genom leadermetoden.
Även om den nya budgeten inte är klar så finns indikationer på att nästa budget blir något
mindre än i nuvarande programperiod. Baserat på detta är Leader Östra Skaraborgs
preliminära beräkning att det kommer att krävas en något lägre medfinansiering än dagens
24 kronor per invånare/år och ändå bibehålla en nivå som säkerställer en stabil, likvid och
hållbar organisation.
Leader Östra Skaraborgs förslag till kommunerna en medfinansiering om 21,50 kronor per
invånare boendes på landsbygden, en sänkning med 10.46% per landsbygdsinvånare då
social- och regionalfonden tas bort. I Östra Skaraborg är det endast Skövde tätort som ej
räknas som landsbygd och är därmed undantagen medfinansieringen. Leaders nationella
definition av landsbygd är att tätorter mindre än 20 000 invånare räknas som landsbygds
Detta skulle då ge följande preliminära utfall per år för perioden 2023-2027:
(siffrorna är baserade på SCBs siffror per den 12 januari 2021)

Habo

Hjo

Falköping

Mullsjö

Tidaholm

Tibro

Skövde

Totalt

2023- 2027

267 309

198 015

714 789

156 735

276 189

241 660

370 316

2 225 013

2015-2022

263 400

211 320

767 712

168 936

301 560

258 096

476 091

2 447 115

¼ av årlig medfinansieringen debiteras 2022, och ¾ av den årliga medfinansieringen år 2027. Detta ger en sammantagen
medfinansiering om 5 år. För åren 2023-2026 kommer full årlig debitering ske i enlighet med tabellen ovan.

En kommunal medfinansiering av denna storlek ger bland annat följande fördelar:
- Större möjligheter att marknadsföra och förankra Leader hos allmänheten i området
- Större stabilitet och likviditet för organisationen
- I likhet med perioden 2014-2020 finns möjligheter att täcka en eventuell utökad
budget och avropspottsansökningar i slutet av perioden.

Jesper Uvesten

Malin Lundberg

Verksamhetsledare

Ordförande

LEADER Östra Skaraborg
Långgatan 1C
544 30 Hjo
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Jesper Uvesten

Malin Lundberg

Maria Falegård

Verksamhetsledare

Ordförande

Vice ordförande

0702 - 46 00 99

070 – 242 87 39

073 – 980 17 13

jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

malin.lundberg@scienceparkskovde.se

maria@smartdesign.se

LAG-ledamot ideell sektor

LAG-ledamot privat sektor

LAG-ledamot offentlig sektor

Bo Klamfelt

Jane Agerskov

Mattias Peterson
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KORT INFORMATIONSFILM OM LEADER
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TREPARTNERSKAPET OCH
LEADERHATTEN
Trepartnerskapet, alltså offentlig-, privat- och ideell sektor, är
grundläggande i Leaderarbetet och genomsyrar hela
verksamheten. Samarbete mellan dessa sektorer leder till bra
projekt och i vår egen styrelse också till en bred kompetens. Det
skapar många infallsvinklar vilket borgar för bra demokratiska
beslut med lokal förankring.
Leaderhatten är också grundläggande och innebär helt enkelt
att man ser till hela leaderområdets bästa och inte den enskilda
kommunen eller verksamheten.
212

DEN LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIN
STYR ARBETET
Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är framtagen för
att främja landsbygdsutveckling i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm,
Falköping, Habo, Mullsjö och Skövde. Strategin ligger till grund för LAG, den
lokala aktionsgruppen, i sitt arbete att prioritera projekt.
Leaderområdet Östra Skaraborg arbetar med projekt utifrån tre
övergripande mål:
• Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare
• Kompetensutveckling för att möta framtidens krav
• Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare

213

INSATSOMRÅDEN
• Näringslivsutveckling
• Besöksnäringsutveckling
• Invandring som resurs
• Ett samhälle för alla
• Hållbart energisystem

214

Leader Östra Skaraborg prioriterar projekt utifrån den lokala
strategin och lokala urvalskriterier. Dessa dokument är
godkända av Jordbruksverket som fattar de formella besluten
kring projekt.
Detta innebär att styrelsemedlemmar och personal kan stötta,
ge råd, diskutera idéer med mera utan att hamna i en
jävsituation. Vilket är en stor fördel och väldigt viktigt då vi jobbar
med lokal anknytning.
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BEVILJADE PROJEKT
MED ANKNYTNING
TILL TIDAHOLM
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LAG-ägda projekt
och paraplyprojekt
226

LAG-ÄGDA PROJEKT
Föreningen driver och har genomfört ett antal projekt själva.

Verksamhetens drift finansieras av ett särskilt Driftsprojektet. Vi jobbar också nu i ett projekt
som heter Landsbygdsutvecklare för Östra Skaraborg där vi skall kartlägga
landsbygdsutvecklingen i området och se hur Leader kan stötta detta ytterligare i våra
kommuner.
I övrigt har vi gjort förstudier inom Lokal Handel, Inflyttarservice, Naturturism och Ledarskap.
Vi driver ett ungdomsprojekt som heter UNG i Östra Skaraborg, ett matprojekt som heter
UltiMat som är inne på avslutningen samt ett nystartat projekt som skall kartlägga
landsbygdsutveckling i vårt område nu och hur den kunde utvecklas framåt.
Vi har också precis avslutat ett turismprojekt som hette Natur- och Outdoorturism –
Framtidens besöksnäring på naturens villkor.
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PARAPLYPROJEKT
Föreningen driver ett antal
paraplyprojekt. Detta innebär
att vi äger och administrerar
projekt som vi sedan delar ut
mindre checkar ur.
Paraplyprojekteten är
tematiserade och har en
ekonomisk omslutning om max
400 000 SEK.
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CHECKAR MED ANKNYTNING TILL
TIDAHOLM
- Pilgrimsled Hjo - Kungslena
- Ny hemsida Lundvolds fastigheter

Stor potential i Tidaholm att öka andelen
checkansökningar!
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FÖRLÄNGNINGSÅR
OCH UTFALL PER
KOMMUN
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FÖRLÄNGNINGSÅR
Förlängningsår innebär att nuvarande programperiod förlängs för landsbygdsfonden och
att Leaderområdet kommer att kunna fatta nya beslut för projekt under 2021 och 2022.
Leader Östra Skaraborg har godkänt den preliminära tilldelningen av utökad budget om
totalt 11 089 761 SEK. Övrigt offentligt stöd (kommunal medfinansiering) kommer behövas
även under förlängningsåren.
Den nivå av kommunal medfinansiering vi har beslutad under denna programperiod
innebär att vi kan utöka vår budget med 11 089 761 SEK utan att behöva extra finansiering
från kommunerna.
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HELA LEADEROMRÅDET
KRONOR PER KOMMUN
60 000 000
Beviljade projektmedel

Kommunal medfinansiering

Förlängningsår

50 000 000
11 089 761
40 000 000

30 000 000

20 000 000

40 223 657

10 000 000

40 223 657

17 129 805

0
Beviljade projektmedel nuläge

Kommunal medfinansiering för programperioden
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Beviljade projektmedel + förlängningsår

HELA LEADEROMRÅDET
TILLBAKA PER INSTOPPAD KRONA
3,5

3

2,5

2

1,5

3
2,35

1

0,5

0
Nuläge
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Nuläge + förlängningsår

TIDAHOLM
KRONOR PER KOMMUN
7 000 000
Beviljade projektmedel

Kommunal medfinansiering

Förlängningsår

6 000 000

1 366 600
5 000 000

4 000 000

3 000 000

4 579 954

4 579 954

2 000 000

2 110 920

1 000 000

0
Beviljade projektmedel nuläge

Kommunal medfinansiering för programperioden
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Beviljade projektmedel + förlängningsår

TIDAHOLM
TILLBAKA PER INSTOPPAD KRONA
3

2,5

2

1,5
2,82

1

2,17

0,5

0
Nuläge
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Nuläge + förlängningsår

NY STRATEGI OCH
AVSIKTSFÖRKLARING
236

NY STRATEGI
En ny lokal utvecklingsstrategi skall vara klar i slutet av 2021 för
att preliminärt implementeras 2023.
Leader Östra Skaraborg har påbörjat arbetet 1 februari och
räknar med att ha ett utkast klart till slutet av maj för att sedan
gå ut på remiss i slutet av juni.
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LEADER OCH DEN SVENSKA
STRATEGISKA PLANEN
Leaderåtgärdens roll är att utveckla landsbygden och ligger
under mål ”H” i den svenska strategiska planen (tidigare
Landsbygdsprogrammet:
Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i
landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart
skogsbruk.
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Tidsplan strategiprocess
LAG-möte & årsmöte 21 april
Workshop
Skrivstart
Omvärldsanalys
Områdesbeskrivning
Hur genomför vi workshops?
Landsbygd 2.0

LAG-möte 29 juni
Fastställande av remissutskick

april

Utkast SWOT-analys med
utgångspunkt i WS & LAGmöten etc.

1 februari

Uppstartsmöte

Komplettera
Juni

AU-möte 1 sept

LAG-möte 29e sept

Sept – 15 okt

AU-möte 2 juni
Juli & augusti

mars

maj

23 mars AU-möte

Slutet av mars

AU, 5 maj

Remissrunda

Första utkast på strategin
klar. Samtliga kapitel

Genomföra första
workshopen

LAG-möte 26 maj
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Version 1 till
Jordbruksverket
15 oktober

WORKSHOPS
Vi planerar att hålla ett antal workshops under framförallt april.
Dels kommer vi att hålla workshops för föreningar,
landsbygdsföretagare och andra specifika målgrupper men
också workshops för våra kommuner.

Workshop i Tidaholm 11 april
- 10.30-11.30 – för kommunen. Tjänstemän och politiker

240

AVSIKTSFÖRKLARING INFÖR NÄSTA
PROGRAMPERIOD
Den blanketten som Leader Östra Skaraborg tagit fram är för att
förankra medverkan och medfinansiering av lokalt ledd
utveckling med sina offentliga medfinansiärer för
programperioden 2023–2027.
Till blanketten finns också en bilaga med fördjupad information
och förslag på preliminär nivå för den kommunal
medfinansiering.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/130
2022-03-17
Handläggare: Sofia Petersson, personalkonsult

Kommunstyrelse

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Tidaholms kommun 2021
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten samt att
lägga den till handlingarna.

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. Allra
högst ansvarig för arbetsmiljön är kommunfullmäktige, därav redovisas en sammanställning av
nämndernas rapporter där.
Tre checklistor har genomförts, årlig uppföljning, chefens arbetsmiljö och OSA (ny för i år). De
arbetsskador och tillbud som inkommit redovisas och kommenteras också.
De registrerade tillbuden är liksom tidigare år färre än arbetsskadorna och det är ett antal som
har bedömts vara allvarliga och har således anmälts till Arbetsmiljöverket.
Alla tre checklistorna/undersökningarna visar över lag god miljö i Tidaholms kommun, men
självklart finns även förbättringsområden. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt kopplat till
respektive checklista och åtgärder finns även listat. Riskbedömning och handlingsplaner är
upprättade i Stratsys.
Det är något sämre uppslutning på uppföljningen än tidigare år och detta har sin förklaring i
pandemin och att det har varit svårt att samla grupper för att kunna genomföra ex. APT.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag
✓ Rapport årlig uppföljning 2021 Tidaholms kommun.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Tidaholms kommun
2022

Årlig uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete 2021
Tidaholms kommun
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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 2021 – mars 2022.
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2 Sammanfattning
Liksom tidigare år är resultatet av Tidaholms kommuns årliga uppföljning över lag god.
Detta trots ytterligare ett ansträngande år i pandemins spår.
Tre checklistor har genomförts, årlig uppföljning, chefens arbetsmiljö och OSA (ny för i
år). De arbetsskador och tillbud som inkommit redovisas och kommenteras också.
De registrerade tillbuden är liksom tidigare år färre än arbetsskadorna och det är ett
antal som har bedömts vara allvarliga och har således anmälts till Arbetsmiljöverket.
Alla tre checklistorna/undersökningarna visar över lag god miljö i Tidaholms kommun,
men självklart finns även förbättringsområden. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt
kopplat till respektive checklista och åtgärder finns även listat. Riskbedömning och
handlingsplaner är upprättade i Stratsys.
Det är något sämre uppslutning på uppföljningen än tidigare år och detta har sin
förklaring i pandemin och att det har varit svårt att samla grupper för att kunna
genomföra ex. APT.
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3 Arbetsskador och tillbud
Antal
Arbetsskador

189

Tillbud

127

Liksom alla tidigare år är antalet registrerade tillbud färre än antalet arbetsskador trots
att det i den bästa av världar borde vara tvärt om. Detta för att kunna undvika att en
arbetsskada uppstår och kunna vidta åtgärder. Dock är en stor anledning till det högre
antalet arbetsskador det stora antal som rapporterat in sjukdom i Covid-19.
Sju av tillbuden och en av arbetsskadorna har bedömts som allvarliga händelser och har
således rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Arbetsskadan rör sig om en bruten arm
och tillbuden mest kring olika typer av hot/våld och även här en anmälan om Covid-19.
Annars är det liksom tidigare år de två stora förvaltningarna, och 2021 särskilt vård
och omsorg, som står för de flesta registreringarna. Det rör sig då om olika typer av
belastningstillbud, hot/våld från elev/brukare, falltillbud, olyckor vid fall samt
belastningsskador.
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4 Uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
4.1 Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete
Kommentar
Sammanfattningsvis ser uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bra ut. De
flesta av frågorna får övervägande positiva svar.
Man anser att det finns tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, att det
är med som en naturlig del i verksamheterna samt att medarbetarna medverkar i
arbetet. Man gör sin årliga uppföljning och använder sig i god utsträckning av
företagshälsovården.
Det som kan förbättras (men som ändå får anses blivit bättre sedan föregående år) är
riskbedömningar i verksamheterna, både i den löpande vardagen samt vid större
förändringar.
Frågorna som handlar om fördelning av arbetsmiljöuppgift är inte relevanta hos alla,
därför blir också svaren något missvisande. Det måste tas med till nästkommande år
att skriva om dem alternativt få in ett annat svarsalternativ ex. ej relevant för att få ett
mer rättvisande svar.
Frågor
1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten?

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
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Frågor
3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

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

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy?

6. Finns det tydliga rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas?

7. Har det fördelats arbetsmiljöuppgifter till medarbetare på de arbetsplatser där det finns risker?
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Frågor

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

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad?

10. Utförs regelbundna riskbedömningar?

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

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt?

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall?

14. Sker genomförande och kontroll av åtgärderna gällande tillbud, ohälsa och olycksfall?

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna?
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Frågor

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande?

4.2 Chefens arbetsmiljö
Kommentar
Även här är det något färre chefer som har svarat på checklistan och delvis är det pga.
frånvaro och en del tillförordnade chefer som inte ansett sig vilja svara på
undersökningen.
Checklistan visar att många delar i chefs-/ledarskapet är goda, däribland målsättningar
för verksamheten, tydligt chefsuppdrag, befogenheter att fatta beslut,
introduktionsprocess, samt att företagshälsovården används vid behov.
Det finns också vissa delar som är i behov av förbättring och dessa delar är delvis
återkommande från föregående år. Det är bland annat osäkerhet i prioriteringar vid
tidsbrist, för många underställda, administrativa stödet behöver bli bättre, mer stöd vid
Tidaholms kommun, Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022
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påfrestande situationer. Dessutom känner man att det görs få riskbedömningar.
Några chefer skriver att de inte signerat arbetsmiljöuppgift, men detta är troligtvis för
att de är nya och inte hunnit det än. Man upplever också en del osäkerhet kring sitt
arbetsmiljöansvar, och då kring kunskaper, resurser och befogenheter.
Frågor
1. Finns det tydliga mål för verksamheten?

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt?

3. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning?

4. Har du möjligheter att ta rast eller paus i arbetet?
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Frågor

5. Är antalet underställda medarbetare som du har rimligt i förhållande till uppdraget?

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?
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Frågor

9. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: uppdrag, resurser och org. förutsättningar?

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?

Tidaholms kommun, Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

255

13(22)

Frågor

13. Vet du om vilka åtgärder som du kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning?

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?
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Frågor

17. Ges du stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning?

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?
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Frågor

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?

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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4.3 OSA
Kommentar
Denna checklista/undersökning är ny i den årliga uppföljningen och utgår från
Arbetsmiljöverkets föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö". I föreskrifterna
ingår tre områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande
särbehandling.
Fråga 15 är "felvänd" och behöver skrivas om till nästa års undersökning. Här tolkas
svaret positivt trots den övervägande röda svarsfärgen i diagrammet.
Undersökningen är som sagt ny och det får anses vara därför som svarsfrekvensen är
låg. Detta kan självklart inte accepteras utan målsättningen till nästa års uppföljning blir
att en större andel ska ha svarat. Detta är viktiga frågor som blir viktigare för varje år
som går.
Av de grupper som har svarat kan man utläsa att precis som övriga undersökningar i
uppföljningen är det mesta positivt. Men man kan utläsa att det som skulle behöva
förbättras är kompetensutvecklingen vid tilldelningen av nya arbetsuppgifter,
svårigheter att anpassa resurserna efter kraven samt uttaget av raster.
Eftersom svarsfrekvensen är låg är det svårt att få en enhetlig bild, men det ska som
tidigare skrivet förbättras till nästkommande år.
Frågor
1. Vet du hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till? Diskussionsfrågor: Vad är viktigast? Hur
avlastar vi varandra?

2. Finns de resurser (ex. utrustning, redskap, möbler) som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett
säkert sätt?

3. Har du möjlighet att påverka planeringen av dina arbetsuppgifter?
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Frågor

4. Har du möjlighet till stöd och hjälp från kollegor i det dagliga arbetet? Diskussionsfråga: Hur stöttar vi
varandra?

5. Har du möjlighet till stöd och hjälp från chef-/er när du behöver?

6. Får du när du tilldelas nya arbetsuppgifter möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra dem? Ex.
kollegialt lärande, utbildning, kurs.

7. Finns det utrymme för återhämtning i arbetet? Ex. pauser, fika, rutinmässiga arbetsuppgifter eller lugnare
tempo?
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Frågor

8. Är det möjligt att anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning kan
undvikas? Ex. vid arbetstoppar eller perioder med för hög arbetsbörda.

9. Finns det tillräckliga forum där dialog kan föras om arbetsbetsmiljöfrågor för arbetsgruppen? Ex.
personalmöten, APT osv.

10. Finns det tillräckligt med stöd för att undvika att ev. starkt psykiskt påfrestande arbete leder till ohälsa? Ex.
hot och våld, otrevliga ”kunder”, komplexa arbetsuppgifter, etiska dilemman osv.

11. Är tiden mellan arbetspassen tillräcklig för att du ska hinna återhämta dig?
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Frågor

12. Är gränsen mellan arbete och fritid tydlig? Diskussionsfråga: Hur respekterar vi varandras olika gränser?

13. Tar du de raster som finns planerade i schemat?

14. Finns det ostörda utrymmen som kan användas för vila och återhämtning på arbetsplatsen?

15. Har du arbetstider eller schema som påverkar dig negativt? Med negativt menas ex. sömnstörning.
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Frågor

16. Har arbetsgivaren gjort klart att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen?

17. Vet du vart du som medarbetare ska vända dig om du lagt märke till, misstänker eller blivit utsatt för
kränkande särbehandling?
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5 Förbättrande åtgärder
- Öka svarsfrekvensen på OSA-checklistan för att nästkommande år kunna göra en
mer rättvisande analys för hela kommunen. Denna uteblir i år.
- Få anmälda tillbud. Fortsätta arbetet på enheterna med att lyfta upp frågan och
använda APT-materialet som tagits fram specifikt för denna fråga.
- Prioriteringsordning för chefer. Denna tas med från föregående år. I detta också
diskutera arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbete och riskbedömning av chefers
arbetsmiljö.
- Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer för att stärka dem i sina
kunskaper och öka säkerheten kring att de vet vad som ska göras och när det ska
göras. Avonova har tagits in i detta arbete för att göra det från grunden.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2020/328
2022-05-03
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Information om direktanvisning
av, och medborgardialog kring, Innerstaden 2:16
och del av Innerstaden 2:1
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Samhällsbyggnadschefen och fastighetsägare Magnus Larsson kommer till kommunstyrelsen för att
informera om direktanvisning av, och medborgardialog kring, Innerstaden 2:16 och del av
Innerstaden 2:1

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


-
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§ 39 Beslut om antagande av Bostadsstrategiskt
program 2021-2025
KS 2022/147

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Bostadsstrategiskt program 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut, § 32/2022, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta
bostadsstrategiskt program för perioden 2021-2025.
Tidigare bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller för
perioden 2017–2020. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller vikten av att anta ett nytt
bostadsstrategiskt program med syfte att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera
inför framtidens utveckling.
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt
arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt program som har ställts ut så att
grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala organ har fått tillfälle att yttra sig över
planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har synpunkter sammanställts och mindre
uppdateringar och justeringar har genomförts.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att programmet gäller från och med år 2021 och att
det innebär att det beslutade programmet kommer att gälla för ett år som redan har passerat.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att
efterhöra orsaken till att programmet inte tagits fram och antagits innan år 2021.
Kommunledningsförvaltningen har även frågat om det enkelt går att revidera programmet så det
gäller från och med år 2022 men samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att ärendet i så fall
behöver återremitteras för en större revidering och remissrunda.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Bostadsstrategiskt program 2021-2025.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program 2021-2025”,
kanslichef Anna Eklund, 2022-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2022 ”Beslut om antagande av Bostadsstrategiskt
program 2021-2025”, 2022-03-24.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18.
Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17.
Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/147
2022-04-04
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Beslut om antagande av
bostadsstrategiskt program 2021-2025
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt
program 2021-2025.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 32/2022 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta
bostadsstrategiskt program för 2021-2025.
Tidigare bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller därför vikten av att anta ett nytt bostadsstrategiskt
program med syfte att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens
utveckling.
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt
program som har ställts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala
organ fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har
synpunkter sammanställts och mindre uppdateringar och justeringar har genomförts.

Utredning
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att programmet gäller från och med 2021 och att
det innebär att det beslutade programmet kommer att gälla ett år som redan har passerat (d.v.s.
retroaktivt). Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen
i syfte att efterhöra orsaken till att programmet inte tagits fram och antagits innan 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att arbetet med framtagandet av programmet
påbörjades under 2019 men tog längre tid än planerat. Det betraktades även som fördelaktigt att
den nya översiktsplanen antogs (november 2021) innan det nya bostadsstrategiska programmet.
Kommunledningsförvaltningen har även efterhört om det enkelt går att revidera programmet så
det gäller från och med 2022 men samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att då får ärendet
återremitteras för en större revidering och remissrunda.
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Kommunledningsförvaltningen instämmer vidare i samhällsbyggnadsnämndens konstaterande att
det är viktigt att ha ett gällande bostadsstrategiskt program och föreslår därför kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att besluta anta programmet.

Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. Barmrättsbedömningen finns att
läsa i planarkitektens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2022 ” Beslut om antagande av bostadsstrategiskt
program”, 2022-03-24.
Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18.
Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17.
Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 32 Beslut om antagande av bostadsstrategiskt
program
SBN 2020/514

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt
program 2021-2025.

Sammanfattning av ärendet
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. För att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens utveckling
bör ett nytt bostadsstrategiskt program tas fram.
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt
program som har ställts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala
organ fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har
synpunkter sammanställts och mindre uppdateringar och justeringar har genomförts.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen förslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta Bostadsstrategiskt program 2021-2025.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18.
Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17.
Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 98/2020 ”Beslut om upprättande av
bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: SBN 2020/514
2022-03-18
Samhällsbyggnadsnämnden
Handläggare: Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt

Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program
Förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt
program 2021-2025.

Ärendet
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. För att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens utveckling
bör ett nytt bostadsstrategiskt program tas fram.
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta
område har initierats av en projektgrupp och remitteras inom en politisk referensgrupp.
Med utgångspunkt i översiktsplanens riktlinjer för kommande bostadsutveckling ska
referensgruppen ge en bred förankring. Den politiska referensgruppen ska säkerställa att en
representativ bild av kommunens önskvärda utveckling förmedlas och förblir aktuell även vid en
eventuell omfördelning av mandat efter nästa val.

Utredning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt program som
har ställts ut och sänts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala organ
fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen.
Inför utställningen har förslaget varit utsänt ut på remiss till den politiska referensgruppen så att
väsentliga synpunkter och förslag på justeringar kan arbetas in innan utställningen.
Efter utställningen har synpunkter sammanställts har mindre uppdateringar och justeringar har
genomförts.
Efter godkännande av de mindre uppdateringarna och redaktionella justeringarna kan
samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta kommunfullmäktige anta det bostadsstrategiska
programmet för perioden 2021 – 2025.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms kunna ändra barnens yttre förhållanden och möjligheter på ett positivt sätt.
Planens påverkan kommer att barns rättigheter understödjer barnkonventionens artikel nr. 27

tidaholm.se
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Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard samt artikel nr. 31 Barnet har rätt till lek, vila, fritid
och kultur.

Beslutsunderlag




Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17.
Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 98/2020 ”Beslut om upprättande av
bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Medverkande i framtagandet av
Bostadsstrategiskt
program 2021–2025
Riktlinjer för Bostadsstrategiskt program Tidaholms kommun 2021–2025 har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetet med att ta fram riktlinjer har föregått på tre olika nivåer- i styrgrupp, projektgrupp och
politisk referensgrupp. I styrgruppen har ledningsgruppen i samhällsbyggnadsförvaltningen, socialt
ansvarig samordnare på omvårdnadsförvaltningen samt handläggare på enheten Hållbar utveckling
arbetat tillsammans. I projektgruppen har arbete inkluderat representant från det kommunala bolaget
Tidaholms Bostad AB, socialt ansvarig samordnare på omvårdnadsförvaltningen, enhetschef Hållbar
utveckling samt handläggare på enheten Hållbar utveckling. I den politiska referensgruppen har
politiker från arbetsutskottet för samhällsbyggnadsnämnden ingått.

Medverkande politiker
•
•
•
•
•
•

Tony Pettersson (S)
Ambjörn Lennartsson (M)
Helena Qvick (S)
Monica Staadig (S)
Roger Lundvold (KD)
Lennart Nilsson (SD)

Medverkande tjänstemän
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter Lann, enhetschef Hållbar utveckling
Karin Steen, enhetschef VA/Avfall
Marcus Boström, enhetschef Service
Maria Wänerstig, ansvarig samordnare Omvårdnad
Maria Olsson, socialchef
Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt
Helena Höglander, enhetschef Ifo
Linda Olsen, enhetschef, Adm. Omvårdnad
Louise Holmvik, controller Ekonomiavdelningen

Medverkande från kommunalt bolag
•

Mikael Nyström, Tidaholms Bostad AB

Information
Grafisk form: För illustrationer, foton och kartor svarar Tidaholms kommun om inget annat anges.
Statistik: SCB och Tidaholms kommun
Dnr: SBN 2020/514
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Förord
Tidaholms vision är att vara en kommun där alla ska kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar
trygghet, omtanke och utveckling för såväl individ som företagare. Kommunen har som mål att
invånarantalet ska öka och för att nya invånare ska trivas är det viktigt att värna om samhällets alla
kvaliteter. I kommunen är det lika viktigt att arbeta med befintliga kvaliteter som att bygga bostäder
för nya invånare.

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan tidigare antagit verksamhetsmålet: Att möjliggöra varierade
boendemiljöer i hela kommunen ur flera aspekter så som geografiskt läge, upplåtelseform och
kostnadsnivå. Att ta fram och följa ett bostadsstrategiskt program är ett sätt där Tidaholms kommun
kan påverka möjligheterna att nå målet.

SCB har gjort en befolkningsprognos som pekar på en marginell befolkningsökning men kommunen
siktar mot att bli betydligt fler invånare än vad som är förutsagt och skapar förutsättningar för att öka
utbudet av bostäder för att främja tillväxten.

Planberedskapen är god och om samtliga bostadsområden blir fullt utbyggda kan invånarantalet öka
med drygt 1200 stycken personer. Om samtliga potentialer utnyttjas finns möjligheter till en
befolkningsökning med 10% i kommunen vilket är betydligt mer än vad som är förutsagt.
Samhällsbyggnadsnämnden vill med det visa att potentialen finns och möjligheter till att överträffa
målsättningarna.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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Bakgrund
I de bostadspolitiska målen har regering och riksdag slagit fast att bostaden är en social rättighet och
att bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader
och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.
Tidaholms kommun ska planera, ansvara för och främja ändamålsenliga åtgärder för att
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för
kommunens ambition om expansion och utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Tidaholms
kommun har ett bostadsstrategiskt program som avser 2017–2020.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen ta fram riktlinjer
som ska klargöra:
•
•
•

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Kommunens riktlinjer i det bostadsstrategiska programmet ska grundas på en analys av;
•
•
•
•

Den demografiska utvecklingen
Efterfrågan på bostäder
Bostadsbehovet för särskilda grupper
Marknadsförutsättningarna

Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 § 98 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
nytt bostadsstrategiskt program med AU som politisk referensgrupp.
Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter,
bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande. Programmet visar planerade
expansionsområden, hur många bostäder som planeras byggas under perioden samt upplåtelseform.
Det ger information och tydliggör kommunens planer för den egna organisationen, allmänheten och
exploatörer på bostadsmarknaden.
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Läsanvisningar
Dokumentet har en disposition som startar med en beskrivning om nuläget, övergår till framtid med
förslag om utveckling och avslutas med en redovisning av de lagar som spelar roll för det
bostadsstrategiska programmet samt dess implementering.
Initialt beskrivs där den aktuella situationen i kommunen (s. 6), bostadsbehov för olika grupper (s. 7)
och demografisk utveckling (s. 12). Därefter följer en beskrivning på hur den framtida utvecklingen
kan komma att se ut (s. 17) och förslag på riktlinjer för framtidens bostadsbyggande (s. 22–23).
Dokumentet redogör för de statliga, regionala och kommunala riktlinjer, lagar och underlag som
påverkar kommunens bostadsförsörjning (s. 24) och avslutas med en redovisning av de källor och
underlag som har använts (s. 33).
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Nulägesbeskrivning
Fram till 2020 har bostadsbyggandet ökat i kommunen. (Källa: SCB) Antalet nya bostäder i centrala
Tidaholm och utanför stadskärnan har bidragit till fler nya kommuninvånare. Hur den rådande
pandemin kommer att påverka bostadsmarknaden är däremot oklart. Sannolikt kan det komma att
påverka hushållens betalförmåga och de som är nya på bostadsmarknaden kommer att ha det svårare
att hitta en bostad.
Innan pandemin kom hade bostadsbyggandet ökat men som i många andra kommuner råder det en
brist på bostäder. Det är framför allt unga, nyanlända och äldre som har svårt att hitta en bostad som
passar deras behov. Det är i synnerhet de höga nyproduktionspriserna som gör det svårt att matcha
efterfrågan på mindre och billigare bostäder.
Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer invånarantalet i kommunen att öka. (Källa: SCB)
Med ett invånarantal om 12 995 år 2028 har kommunen bedömt att det kommer att finnas planlagd
mark för att täcka behovet av nya bostäder.
Störst påverkan på antalet invånare i en kommun har mängden inflyttade och utflyttade invånare. För
att möjliggöra att fler väljer att bosätta sig i kommunen måste det finnas attraktiva bostäder. Under
2019 har antalet nyanlända till Sverige minskat på grund av stängda landsgränser. Vad som händer
efter att länderna i Europa och övriga världen har släppt på sina restriktioner återstår att se.
Den demografiska utvecklingen visar att det föds fler barn och att befolkningen i åldrarna 0–18 år
ökar. Samtidigt blir befolkningen äldre och lever allt längre. Dessa faktorer bidrar till större
utmaningar ekonomiskt och en utmaning för kommunen att upprätthålla kvalitén i den kommunala
servicen. Den större andelen unga och äldre kommer att öka efterfrågan på mindre bostäder.
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Procentuell förändring i olika åldersgrupper under tio år fram till 2029. (Källa: SCB)

Bostad för alla
Kommunens riktlinjer i det bostadsstrategiska programmet ska omfatta alla grupper i samhället för
att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder. Olika grupper har olika behov, önskemål och ekonomiska tillgångar och därför är det
viktigt att analysera behoven för enskilda grupper i samhället.

Äldre
Det är viktigt att kommunen har planberedskap för kommande behov och att det finns tillgängliga
bostäder och boendemiljöer som är anpassade till den äldre befolkningens behov. Andelen äldre ökar
och det stora flertalet är dessutom friskare allt högre upp i åldrarna.
Enligt SCB kommer antalet invånare i Sverige över 80 år att öka med över 35 procent mellan 2019
och 2030. Sammanlagt kommer 42 procent av ökningen avse invånare över 65 år. Diagrammet nedan
visar den beräknade och förväntade befolkningsökningen i Sverige, 2019–2030 fördelad på
åldersgrupper.
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Allt fler personer bor kvar i hemma högre upp i
åldrarna. Detta beror dels av den förbättrade hälsan och
dels av större förmåga att ta hand om hushållets
vardagssysslor. Den lägre flyttfrekvensen kan även bero
på att det inte finns något bra utbud på bostäder som är
anpassade för äldre vilket i sin tur kan ge en oönskad
inlåsningseffekt.
Cirkeldiagrammet visar att Sveriges befolkning väntas
öka med ca 775 500 till 2030. (Källa: SCB)
Många äldre har en bostad som det blir svårt att bo kvar
i om rörligheten försämras.

Om det till exempel saknas hiss eller de boende måste passera trappsteg för att nå entréplan, soveller badrum skapar det problem.
I småhus och villor är det vanligt med en trappa till entrén och inte sällan ligger badrum och sovrum
på övre våningen.
När en persons behov av vård och omsorg är så stora att det inte längre fungerar att bo kvar hemma
finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett särskilt boende.
I Tidaholm finns för tillfället 145 stycken boendeplatser som klassas som särskilt boende, fördelat på
tre äldreboenden i kommunen.
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En studie har påvisat att andelen 65 år och
äldre i kommunen i större utsträckning bor på
särskilt boende jämförelse med liknande
kommuner. Därtill är det påvisat att andelen
65 år och äldre med hemtjänst i kommunen är
betydligt mindre jämfört med liknande
kommuner.
Då det saknas trygghetsboende och
seniorboenden i kommunen bör en fördjupad
analys göras för att utröna det framtida
behovet av olika typer av boendeformer för
äldre och platser på dessa

Ungdomar och unga vuxna
Ungdomar och unga vuxna är nya på bostadsmarknaden och är en av de grupper som har svårast att
få en bostad. Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på bostadsmarknaden men de trängs ofta
undan eftersom de ofta saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde. Om de unga
vuxna studerar påverkar det deras betalningsförmåga.
Statistik från SCB att antalet outhyrda lägenheter har sjunkit sedan slutet på 1990-talet. Antalet lediga
lägenheter 2019 är den lägsta sett över 20 års tid. Detta gör situationen för unga på
bostadsmarknaden svår. För att lösa problemen är det viktigt att bygga små bostäder med lägre
boendekostnader. Även om de nyproducerade lägenheterna inte passar unga vuxna eller studenter
kan befintliga hus med lägre boendekostnader än nyproducerade frigöras och öka rörligheten på
bostadsmarknaden.
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Personer med funktionsnedsättning
Kommunen är ansvarig för att ordna bostäder för personer med funktionsnedsättning med god
tillgänglighet. En del personer kan vara i behov av att bo i en organiserad boendeform som till
exempel i form av en gruppbostad. Riksdagen har ett uppsatt mål vilket innebär att människor med
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och ges förutsättningar att leva självständigt
och göra egna val.
Kommunen tillhandahåller tre stödboenden med 24 platser. Utöver de tre stödboendena finns det
finns ett autismboende med fem platser och två gruppboenden med sex platser respektive sju platser.
I kommunen finns ett behov av LSS-boende för permanent uppehälle i form av gruppbostäder. Om
bristen på LSS-boende åtgärdades skulle tillgången på stödboenden vara fullt tillräckliga då de i
dagsläget till viss del upptas av de med behov av permanent uppehälle i LSS-bostad.
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Nyanlända
Den så kallade anvisningslagen, innebär att en kommun efter en nyanländs anvisning är skyldig att
ordna bosättning. Lagen gäller både de nyanlända som själva har valt att bosätta sig i kommunen samt
de som har blivit anvisade. Den nya bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Sedan 2012
har cirka 700 personer från 40 olika länder kommit till Tidaholm. Det är inte lätt att förutse hur
många som kan komma att behöva en bostad i kommunen.
År 2020 tog kommunen emot tre nyanlända personer.
Då man inte kan planera på lång sikt krävs det att kommunen har en tät dialog med de privata
fastighetsbolagen och följer upp det egna kommunala fastighetsbolagets situation.
Det behövs ett ökat kommunalt samarbete för att uppfylla det kommunala ansvaret enligt
anvisningslagen. Genom ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget kan förvaltningar inom
kommunen ställa krav och ge uppdrag för att leva upp till lagställda krav.
De nyanländas behov av bostäder är inte tillgodosedda. Kommunen bedömer att det saknas minst
fem bostäder 2021. Även om antalet flyktingar har minskat sedan 2020 kommer behovet av god
etablering bli en allt viktigare fråga att hantera.
Ju fler som har fått uppehållstillstånd i kommunen desto fler kommer att behöva bostäder i det
ordinarie beståndet.
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Särskilda boendelösningar
Det finns personer som av olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie
bostadsmarknaden. I kommunen är det socialkontoret som hanterar den typen av boendefrågor.
Personer med social, ekonomisk eller annan problematik kan få hjälp att hyra en bostad i andra hand
av kommunen. Det kan till exempel handla om personer som utsätts för våld i nära relationer.
Dessa boendelösningar kan upplåtas med så kallade sociala kontrakt. Enligt Tidaholm kommuns
uppskattning är det i dagsläget fem personer som flyttar runt hos bekanta eller är helt bostadslösa.
Kommunen har inga lägenheter att tillhandahålla tillfälligt till dem som står utanför den ordinarie
bostadsmarknaden.
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Boende och befolkning
Tidaholm är en kommun med en stor villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är småhus, det vill
säga olika former av villor såsom friliggande villor och sammanbyggda villor, parhus och radhus.
Sammanlagt fanns det 6 022 hushåll fördelat på 64,3 % som bor i småhus och 31,6 % som bor i
flerbostadshus i kommunen den 31 december 2020. 0,9 % av hushållen bor i specialbostad som t.ex.
äldreboende. Av alla bostäder utgörs 18,6 % av hyresrätter, 16,3 % av bostadsrätter och 60,9 av
äganderätter.
Ett hushåll utgörs av alla som är folkbokförda i samma bostad.

Andel hushåll efter boendeform och kommun 31 december 2020, källa SCB.
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Andel lägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31 december 2020, källa SCB.

Jämfört med genomsnittet för hela Sverige bor en större andel av kommunens befolkning i småhus.
Samtidigt har Tidaholms kommun i jämförelse med både länet och riket en betydligt mindre andel
boende i flerbostadshus.
I jämförelse med riket är äganderätten stor i Tidaholm.

Antal färdigställda lägenhetsbostäder i lägenheter eller småhus samt invånarantal, källa SCB.
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Definitioner
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive
fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive
loftgångshus.
Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men
ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller
samhällsfunktion.
Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga
specialbostäder.
Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet.
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som
bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
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Antal och andel hushåll och personer
År 2020
Hushåll
andel %
39,8
5,1
1,1
28,2
20
1,3
2,3
2

Ensamstående utan barn
Ensamstående med barn 0-24 år
Ensamstående med barn 25+ år
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn 0-24 år
Sammanboende med barn 25+ år
Övriga hushåll utan barn
Övriga hushåll med barn 0-24 år

antal
2397
310
64
1698
1207
76
140
124

Övriga hushåll med barn 25+ år

11

0,2

43

0,3

Samtliga hushåll

6027

100

12778

100

Antal och andel hushåll och personer
År 2020
Antal

Hushåll

1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer

antal
2397
4048
1863
2600
1125
378

andel %
18,7
31,7
14,6
20,3
8,8
3

antal
2397
2025
621
650
225
63

andel %
39,8
33,6
10,3
10,8
3,7
1

7+ personer

367

2,9

47

0,8

Samtliga hushåll

12778

100

6028

100

Källa: SCB
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antal
2397
783
131
3396
4764
236
356
672

Antal
andel %
18,8
6,1
1
26,6
37,3
1,8
2,8
5,3
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Inflyttning och utflyttning
Under de tio senaste åren har invånarantalet i kommunen ökat med 1,7 %.
I december 2011 hade kommunen 12 569 invånare.
Den 1 december 2020 hade invånarantalet ökat till 12 790. Det innebar en ökning med 221 personer.

In- och utflyttning

Antal invånare

15000

12900
12800

10000

12700

Antal inv. totalt

20
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
20

19
20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

-5000

17
18

12500
15
16

0
13
14

12600

11
12

5000

Inflyttade

Utflyttade

Under den senaste 10-årsperioden föddes 1501 personer medan 1583 stycken dog. Antalet
nyinflyttade till kommunen har vägt upp födelseunderskottet och bidragit till en ökning (158) till det
totala antalet invånare.
Byggnationen av lägenheter i centrala Tidaholm och nya bostäder i Rosenberg har sannolikt bidragit
till en ökning av invånarantalet. I översiktsplanen har kommunen ställt som mål att Tidaholm ska ha
ett större antal invånare 2030. Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som de senaste tio
åren skulle kommunen kunna ha 12 936 invånare år 2025. Diagrammen som visar antalet in- och

Inflyttade

Utflyttade
600

600

400

400

200

200

0

0
20

20

1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
20

800

1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
20

800

samtliga utflyttningar

samtliga inflyttningar

utflyttningar till kommuner inom länet

inflyttningar från kommuner inom länet

utflyttningar till övriga län

inflyttningar från övriga län

utflyttade visar att de flesta flyttar sker inom länet.
Källa: SCB
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Källa: SCB

Diagrammen visar in- respektive utflyttade mellan år 2011 och 2020.
Diagrammen redovisar åldersspann utmed x-axeln och antalet in- och utflyttade utmed y-axeln.
Av diagrammen kan man utläsa att majoriteten av befolkningen oftast byter bostad mellan 20 år och
upp till 34 års ålder. Det vill säga under den tiden som många flyttar hemifrån, utbildar sig, får sitt
första jobb och kanske bildar familj.

292

Sida 21 av 39

Framtida utveckling i Tidaholm
De kommande åren medför flera stora demografiska förändringar.
För det första börjar den stora 40-talistgenerationen uppnå en ålder över 80 år. Detta innebär att en
stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar.
För det andra visar statistiken från SCB att hushåll med ensamstående utan barn den vanligaste
sammansättningen av ett hushåll. Den nationella statistiken visar att andelen äldre och yngre kommer
att öka i jämförelse med andelen personer i förvärvsaktiv ålder.
Dessa förändringar kommer att påverka bostadsmarknaden på flera sätt. Bland annat är det sannolikt
att den större andelen ensamstående unga och äldre kommer generera en ökad efterfrågan på
mindre hyresrätter och bostadsrätter.
Majoriteten av kommuninvånarna, 64 % bor i Tidaholms tätort. 10 % av kommunens invånare bor i
kommunens andra orter och cirka 26 % bor på landsbygden.
Cirkeldiagrammet visar var kommunens invånare bodde i början av 2020.

Här bor kommunens invånare

Tidaholm

Ekedalen

Madängsholm

Fröjered

Folkabo

Kungslena

övriga delar i kommunen
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Planförslag med planerad och långsiktig utveckling, kommunens översiktsplan 2030.

Översiktsplanen
Översiktsplanen är ett politiskt dokument som redovisar viktiga utvecklingsfrågor i kommunen.
Kartbilden i planförslaget redovisar de prioriterade och planerade utbyggnaderna i Tidaholms tätort,
Madängsholm, Ekedalen, Fröjered, Folkabo och på landsbygden. De röda, orange och gula markerade
områdena kommer inte enbart att bestå av bebyggelse, utan även av gator, gång- och cykelvägar samt
grönområden, som alla blir delar av funktionella samhällen.
Översiktsplanen anger även vilka avvägningar och prioriteringar som är viktiga för kommunens
långsiktigt hållbara utveckling avseende mark- och vattenanvändning, infrastruktur med mera.
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Planberedskap och bostäder
Kommunens framtagande av detaljplaner medför en rätt att bygga i enlighet vad planen reglerar. En
god planberedskap möjliggör byggande av bostäder, skolor etc. Saknas det detaljplaner finns det i
regel ingen rätt att bygga inom tätbebyggt område.
I dagsläget finns det flera antagna detaljplaner som medger byggnation av bostäder.
De planlagda markområdena medger byggnation på flera orter i kommunen.

Befintlig planlagd mark för bostäder
Antal
Område

bostadslägen-

Flerbostadshus

Småhus

heter

Innerstaden

24

24

Järnskog, etapp 3

12

12

Folkabo

1

Brogatan

8

8

Kv. Björnen

12

12

Tingshuset

8

8

Rosenberg

48

48

Montören 14

1

1

Totalt

1

114

112

2

Pågående planläggning för bostäder
Detaljplaner

Antal bostadslägenheter

Flerbostadshus

Småhus

Drott 10

12

12

Södra Helliden IV

20

20

Ekedals Äng

15

15

Figuren 3 & 11

16

16

Stensiken 1

270

270

Totalt

333

298

35

Nära förestående/startad exploatering av
bostadsområden
Antal
bostadslägenOmråde

Järnskog etapp 2
Kungslena
Älvstorp 1:45

Flerbostadshus

Småhus

heter

24

24

8

8

7

Kungsbro, Kaplanen

26

Rosenberg

36

Totalt

101

7
26
36
50

51
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Tabellerna redovisar befintlig planlagd mark, pågående planläggning och nära förestående/startad
exploatering av bostadsområden som är aktuell för programperioden för det bostadsstrategiska
programmet.
Befintlig planlagd mark för bostäder och de nära förestående/startade exploateringarna kommer
tillsammans att möjliggöra att sammanlagt 215 bostadslägenheter byggs i småhus eller flerbostadshus
under den tid som är relevant för bostadsprogrammets programperiod.
Om man räknar med att pågående planläggning för bostäder vinner laga kraft skulle de kunna
generera ytterligare 333 stycken bostäder och tillskapa sammanlagt 548 nya bostäder. Med en
befolkningskvot på 2,2 personer skulle all planläggning kunna täcka behovet för det beräknade
behovet och även ge möjlighet för en befolkningsökning om drygt 1200 personer
Merparten av de planerade byggnationerna är belägna i Tidaholms tätort vilket också är i linje med
översiktsplanens intentioner och ställningstaganden för utvecklingen i tät- och småorter. Kommunen
tycker det är viktigt att utveckla och bygga vidare på den infrastruktur som finns i tätorterna och på
landsbygden. Utöver de planer som kommunen själva tar fram är kommunen angelägen om att de
privata aktörernas initiativ på bostadsmarknaden ska tas tillvara.
De befintliga och byggklara bostadstomterna generar främst bostäder i flerbostadshus och de
planerade och påbörjade planerna kan generera både hyres- eller bostadsrätter och småbostadshus.

Kartbild som visar aktuell planläggning för bostäder och nära förestående exploatering.
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Befolkningsprognos och marknadsförutsättningar
Enligt en befolkningsprognos kommer Tidaholms kommun under perioden 2020–2025 att öka sin
folkmängd med 78 personer från 12 858 till 12 936 invånare. (Källa: SCB) Invånarantalet minskade
med 50 personer under 2020. Minskningen under 2020 kan ha orsakats av pandemin. I spåren av
pandemin har man bl.a. sett att invandringen minskat. (Källa: SCB) Kommunens långsiktiga bedömning
är fortfarande att befolkningen kommer att öka.
En nationell bostadsmarknadsanalys som utgått från utbudet av nya bostäder, hushållens efterfrågan
med hänsyn taget till köpkraft och flyttmönster visar att det finns en tydlig trend mot att det byggs
för många hyresrätter i Sverige som helhet i förhållande till efterfrågan och jämfört med både småhus
och bostadsrätter. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter. Resultatet
talar till sin rätt med hänsyn till hushållens efterfrågan mätt utifrån deras betalningsförmåga. (SBAB
Booli Housing Market Index)
Majoriteten av kommunens invånare bor i småhus och i jämförelse till rikets genomsnitt bor en stor
andel i småhus med äganderätt vilket talar emot att det finns ett överskott av lägenheter. Därtill har
utbyggnaden av hyresrätter i kommunen varit låg de senaste 20 åren.
I samband med att den äldre befolkningen bor kvar i sina villor i allt större utsträckning minskar
rörligheten på bostadsmarknaden. Den nationella bostadspolitiken bidrar till att det är mer
ekonomiskt att bo kvar än att flytta till en nyproducerad mindre bostad. Med en låg vakansgrad i det
kommunala bostadsbolaget och stort allmänt intresse nyproducerade lägenheter finns det belägg för
att det är ett underskott av lägenheter.
Läget i regionen och den fortsatta efterfrågan på bostäder bedöms kunna påverka
befolkningstillväxten i positiv riktning.
I översiktsplanen finns ett uppsatt mål om att invånarantalet ska öka framtill år 2030 och enligt SCB:s
befolkningsprognos från 2020 ska invånarantalet öka med 191 invånare.
Med en befolkningskvot om 2,2 personer per hushåll kan de befintliga planerna för bostäder och de
nära förestående/startade exploateringarna ge plats för 473 stycken nya invånare i kommunen. Det
innebär att kommunen för den aktuella programperioden har en möjlighet att möta det kommande
behovet av bostäder och de pågående detaljplanerna för bostäder tar extra höjd och möjliggör för
ännu fler nya invånare.
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Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen
Med hjälp av riktlinjerna ska varje kommun planera för bostadsförsörjningen och programmet är ett
steg mot att konkretisera samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsmål för 2021. Kommunerna
ska också redovisa vilken hänsyn som har tagits till nationella och regionala mål, planer och program
som har betydelse för bostadsförsörjningen.
En väl förankrad bostadspolitisk strategi är central för att kunna fatta snabba beslut när det behövs.
Om det uppstår ett oförutsett behov måste det finnas en planberedskap och riktlinjer för var när och
hur. Planen och riktlinjerna är värdefulla att ha till hands även om det inte är aktuellt med någon
utbyggnad för tillfället.
Det bostadsstrategiska programmet gör utifrån befolkningsprognos och uppsatta mål, en bedömning
av hur många bostäder som kommer att behöva färdigställas.
Programmet ska tydliggöra arbetet genom angivna riktlinjer i syfte att möjliggöra varierade
boendemiljöer i hela kommunen utifrån flera aspekter såsom geografiskt läge, upplåtelseform och
kostnadsnivå. Störst påverkan på antalet invånare i en kommun har antalet inflyttade och utflyttande
invånare. För att fler ska välja att bosätta sig i kommunen måste det finnas tillgång på attraktiva
bostäder och ett utbud som matchar behovet på marknaden.
Programmet är avsett att användas som ett planeringsunderlag och har störst tillförlitlighet i början
av dess programperiod. Mot slutet av programperioden ökar osäkerheten och man bör beakta
förändringar på bostadsmarknaden, en förändrad konjunktur eller andra samhällsförändringar kan
förändra lägesbilden.
Att döma av beräknad befolkningsökning har kommunen uppfyllt målet med antalet tillgängliga
bostadstomter. Riktlinjerna ska hjälpa till att specificera behovet och tydliggöra de insatser som
efterfrågas på bostadsmarknaden. I syfte att eftersträva en balans på bostadsmarknaden vill
kommunen tydliggöra behovet av olika boendeformer som också ställs mot marknadens efterfrågan.

Bild från Turbinhusön i Tidaholm.
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Riktlinjer
•

Kommunen ska underlätta för byggnation av tillgängliga flerbostadshus som möter de behov som
äldre och personer med funktionsnedsättning har.

•

Kommunen skall identifiera vilka boendelösningar som krävs för att barnfamiljer skall nå en bra
och långsiktigt hållbar boendelösning i kommunen.

•

Kommunen ska via samverkan möta ungdomars och unga vuxnas behov på bostadsmarknaden i
form av fler billiga och centralt belägna bostäder.

•

Kommunen ska via direktanvisning, markanvisningar, tävling eller konvertering öka variationen
av upplåtelseformer i kommande bostadsprojekt.

•

Kommunen skall utreda hur sitt fastighetsbestånd inom Säbo och LSS kan påverka
bostadsmarknaden.

Bild på Turbinhusön i Tidaholm.
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Nationella mål och styrmedel
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande är att ge alla människor
i alla delar av landet god livsmiljö utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Målet är
också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud
av bostäder som svarar mot behoven.

Förordning (2016:848) om statligt stöd för att
anordna och tillhandahålla bostäder för äldre
personer
Regeringen har 2016 utfärdat en förordning (2016:848) om ett nytt statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla bostäder för äldre. Stöd får lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer
för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden såsom trygghetsbostäder samt
för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Stödet kan också ges för
anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus.

Förordning (2018:111) om statsbidrag till
kommuner med svag bostadsmarknad.
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som Boverket får lämna till kommuner
med svag bostadsmarknad för stöd till
1. undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter, och
2. företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Miljömål
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” tar främst upp frågor kring lokalisering av bostäder och
boendekvaliteter. God bebyggd miljö preciseras genom begreppen Hållbar samhällsplanering och God
vardagsmiljö.
Hållbar samhällsutveckling handlar om att planera och bygga socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbara städer och landsbygdsområden. God
vardagsmiljö innebär att den bebyggda miljön ska ge människor en miljö med
både ett varierat utbud av service, arbetsplatser, bostäder och kultur samt att
den ska uppfattas som trevlig och ge skönhetsupplevelser.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Enligt lagen (200:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen med riktlinjer för att påvisa tänkt utveckling. Riktlinjer för bostadsförsörjningen
ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Planeringen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
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Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag
De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska förvalta fastigheter där bostadslägenheter
upplåts med hyresrätt i syfte att främja det allmännyttiga behovet. Bolaget ska främja för en god
bostadsförsörjning och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.
Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ska dessa bolag bedriva sin
verksamhet enligt affärsmässiga principer. Lagen reglerar även möjligheterna att göra
värdeöverföringar från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till kommunen. De kommunala
bostadsbolagen behöver inte följa lagarna om självkostnadsprincipen eller vinstdrivande verksamhet, 8
kap 3c § samt 2 kap 7§ i kommunallagen.

Stöd och service till vissa funktionshindrade
Enligt lag (1993:387) med (SFS 2020:441) har kommunen ansvar för att ge stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt ansvar att ordna med bostäder med särskild service för personer som
beviljats insats.
Målet med insatsen är att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som alla andra
i samhället, få en god service och gott stöd oavsett var de bor.

Bosättningslag
Sedan den 1 mars 2016 ska kommunen enligt bosättningslagen (2016:38) vid mottagande av vissa
nyanlända invandrare ordna bosättning. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till
kommuner framgår hur fördelningen av nyanlända ska göras och hur många individer som respektive
kommun ska ta emot och ge praktisk hjälp i samband med bosättning i kommunen.

Plan- och bygglagen
Sedan den 1 januari 2014 är bostadsbyggande och utveckling av ett av de allmänna intressen som
kommunen ska främja enligt plan- och bygglagen (PBL 2kap §3).
Planläggning ska ske utifrån de antagna riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna och
underlaget i bostadsförsörjningsprogrammet ska se till det allmänna intresset för bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbyggande och bostadsbeståndet.
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder (PBL 3kap §5).

Socialtjänstlagen
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd
och den hjälp de behöver. Ett behov eller stöd kan exempelvis vara att tillhandahålla bostäder för
personer med funktionsnedsättning eller äldre med behov av särskilt boende.
Kommunen ansvarar för att ge personer försörjningsstöd till dem som inte själv kan tillgodose sina
behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Försörjningsstödet är till för att täcka en del av
kostnaderna för boende så att boendekostnaden blir skälig för den som är i behov av stödet.
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Regionala planer, mål och program
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
2021–2030
I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med regionalt
utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. I Västra Götalands
utvecklingsstrategi kan man läsa att den tänkta utvecklingen och vilka prioriteringar som är viktiga
samt inom vilka områden vi behöver samverka och göra gemensamma satsningar fram till 2030.
Bilden nedan visar strategier och planer på olika nivåer samt hur de länkas samman. Syftet är att
skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

Figuren ovan visar prioriteringar för att skapa ett hållbart samhälle.

En av de fyra långsiktiga prioriteringarna är att:
Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet.
Den fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas tillsammans med bebyggelseplanering och
tjänsteutveckling.
Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas för att bättre hantera
långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, bebyggelseplanering, energiförsörjning och
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klimatanpassning. Det påverkar den kommunala planeringen och lokalisering av verksamheter,
bostäder och service.
Västra Götalandsregionen anger att ökade insatser och ökad samverkan inom regional fysisk
planering är ett steg mot att knyta samman regionen och minska klimatpåverkan.
Den regionala utvecklingsstrategin är också en del i arbetet med implementeringen av Agenda 2030
och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalandsregionen bland annat att använda
indikatorer som bygger på nyckeltal för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.
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Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys
Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden och ger
kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. Enkäterna
som ligger till grund för bostadsmarknadsanalysen, besvarades av kommunerna innan Corona
pandemin bröt ut. I rapporten har Länsstyrelsen konstaterat att de senaste fyra åren har de allra
flesta kommuner i länet bedömt att de har ett underskott på bostäder.
I de flesta kommunerna och framför allt i de större tätorterna är det brist på bostäder.
De största utmaningarna ligger i att tillgodose allas möjlighet att kunna bo i en bra bostad och möta
behoven för de hushåll som ska in på bostadsmarknaden.
Under de senaste tio åren har antalet invånare i länet ökat med 156 000 personer och var drygt 1,72
miljoner personer i slutet av 2019. Det ökade antalet invånare i Västra Götalands län har de senaste
tio åren framför allt förklarats av större inflyttning än utflyttning.

Karta: Förändring av folkmängd 2019 i procent. Källa: SCB.
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Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2020, antagen i juni 2020.

De flesta av länets kommuner uppger att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som
helhet och underskott på bostäder för olika grupper. Kommunerna har olika utmaningar.
I vissa kommuner kan märkas en mättnad för viss typ av nyproduktion, att underskottet i många
kommuner framförallt handlar om bostäder med lägre prisnivåer och att det är svårt att få ihop en
kalkyl för nybyggnation.
Effekterna av bristen på bostäder drabbar värst ungdomar som vill flytta hemifrån, studenter som
kommit in på en eftertraktad utbildning och nyanlända flyktingar som vill påbörja etableringen i en
kommun.
Tillgången till bostäder är även en viktig faktor för tillväxten eftersom underskott av bostäder
försvårar för människor att flytta till nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft.
Bostadsförsörjning handlar också om att motverka boendesegregation vilket påverkar både enskilda
hushåll och samhället i stort. Segregation påverkar både bostadsområden, skolor, arbetsplatser samt
status och kvalitet. Segregation är kopplat till människors livsvillkor, barns uppväxtvillkor och
påverkar flyttmönster inom och mellan kommuner.
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Kommunala styrdokument
Det behövs tydliga visioner och mål för att möta upp mot efterfrågan på bostäder. Kommunens ska
skapa förutsättningar för bostadsbyggande i proportion till vad som behövs och ansvarar för att möta
upp de uppsatta mål och styrdokument som berör bostadsbyggande. Nedan följer en genomgång av
den lagstiftning, de kommunala, regionala och nationella mål/styrdokument som kommunen har att ta
hänsyn till.

Tidaholms vision 2030
Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god livsmiljö
som ger trygghet, omtanke och utveckling. Fem målområden har slagits fast för att nå visionen för
Tidaholm. Målområde nr. 4 är den delen i visionen som berör det bostadsstrategiska programmet
allra mest. Med mål om att befolkningsantalet ska öka ställer det krav på kommunen på flera sätt.
1. Attraktiv kommun – Tidaholms kommun ska aktivt medverka till att skapa förutsättningar
för det goda livet.
2. Medborgaren i fokus – Tidaholms kommuns medborgare ska uppleva delaktighet,
meningsfullhet och trygghet.
3. Livslånga lärandet - varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån
sina behov och förutsättningar.
4. Boende - Tidaholms kommun ska medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat
boende för alla.
5. Näringsliv - Tidaholms kommun ska vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och
civilsamhället.

”I Tidaholms kommun ska
vi kunna
leva och bo i en god
livsmiljö som
skapar trygghet,
omtanke och
utveckling för både
individ
och företag.”
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Strategisk plan och budget 2022–2024
Strategisk plan och budget 2022–2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-09-27, är en del av
kommunfullmäktiges årliga och rullande styrdokument. Planen anger mål och resurser samt
inriktningar och uppdrag till nämnder och styrelser.
Planen består av fem utvecklingsområden som svarar direkt mot översiktsplanens uppsatta
målområden. Ett av dessa mål är attraktiv kommun med ett målområde ”Attraktiv kommun”

Bilden illustrerar kommunens styr- och ledningssystem vilket styr kommunens alla verksamheter.

Den strategiska planen konkretiserar kommunens visioner och mål till strategiska mål, verksamhetsoch enhetsmål. Planen är också ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda
den kommunala verksamheten.
Planen visar vad kommunen ska prioritera, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och
hur de ska finansieras. Visionen om hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till
grund för planens utformning, budget samt verksamhetsplaner.
Målområdet ”Attraktiv kommun” har som mål att Tidaholms invånare skall uppleva att det finns en
tillgång på bra och varierat boende. Kommunen ska även arbeta för att utveckla besöksnäringen,
skapa intressanta mötesplatser, bra skola och omsorg samt skapa goda förutsättningar för
näringslivet. Det är viktigt att invånarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Det är även viktigt att skapa
en attraktiv kommun som människor vill flytta till. Att utveckla ett tryggt och hållbart samhälle är
viktigt för att människors välbefinnande och livskvalitet. För att uppnå målen har flera strategier
antagits där kommunen ska arbeta för att nå uppsatta mål. Nedan följer ett urval;
•
•
•
•

Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten,
attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke.
Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna
trygghet, uppleva, leka, lära och växa.
Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med
Tidan.
Öka tillgång till ett varierat boende som passar alla bland annat genom att initiera nya
planområden så att byggnation underlättas.
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Källor och underlag
Tidaholms kommun
Tidaholm översiktsplan ÖP 2030, antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29
Strategisk plan och budget 2021 – 2023, antagen av Kommunfullmäktige 2021-01-25

Övriga
Regeringen, Slutbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bostäder, SOU 2018:35
(https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ettgemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf)
Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning – en handbok (https://www.boverket.se/sv/kommunernasbostadsforsorjning/)
Västragötalandsregionen, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
(https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regionalutvecklingsstrategi/samtal-vastra-gotaland-2030/remissforfarande-for-nasta-regionalautvecklingsstrategi/)
Västragötalandsregionen, Befolkningsprognos Västra Götaland 2018-2035, VGR Analys 2018:19
(https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/edc164
ff-65ac-4d37-b14c-6ee8b46a4a7b/Befolkningsprognos%202018-2035.pdf?a=false&guest=true)
Länsstyrelsen Västra Götaland, Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2020 Rapport 2020:13
(https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65c13bf/1592985099949/2020-13.pdf)
SCB statistikdatabas, Hushållens boende
(https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-ochinkomstfordelning/hushallens-boende/) 2020-11-17, 14:20
(https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104D/BO0104T0
4/table/tableViewLayout1/) 2022-02-25, 10:17
SCB webbplats, Befolkningsförändringar antal personer efter region och kön
(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/Befforandr/)
2021-03-31 14:49
SCB webbplats, Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton,
folkökning samt folkmängd efter region
(https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefProgOsikt
NetN/) 2022-02-25 11:57
SKL.se Vägval för framtiden, 3 utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030
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(https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera
/planeringsforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsbevakning13trender.14908.html) 2021-0414, 09:01
SBAB.se Tydlig trend mot överproduktion av hyresrätter i Sverige som helhet
(https://www.sbab.se/1/om_sbab/press/arkiv_publicering/sbab_booli_housing_market_index/2021-1130_tydlig_trend_mot_overproduktion_av_hyresratter_i_sverige_som_helhet.html) 2022-02-23,
16:04
Evidens: Bostadsmarknaden för äldre – rörlighet, preferenser och betalningsvilja
(https://www.evidensgruppen.se/sites/default/files/Slutrapport%20Bomarknaden%20f%C3%B6r%20%C
3%A4ldre%20juni%202021.pdf) 2022-02-24, 08.04
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Sammanställning av inkomna yttranden inkomna under
remissperiod 1 för Bostadsstrategisk program 2021 – 2025
Bakgrund
Det bostadsstrategiska programmet är kommunens verktyg för att utreda och visa vilka behov och
åtgärder som är aktuella för att uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan för bostäder.
I de bostadspolitiska målen har regering och riksdag slagit fast att bostaden är en social rättighet och att
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en
stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.
Tidaholms kommun ska planera, ansvara för och främja ändamålsenliga åtgärder för att
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och utveckling
och bostadsbyggandets omfattning. Programmet ger information och tydliggör kommunens planer för
den egna organisationen, allmänheten och exploatörer på bostadsmarknaden.

Remissperiod 1
Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt program.
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade i september 2021 om att ställa ut förslaget.
Förslaget har varit utställt för samråd till berörda kommuner och länsstyrelsen.
Utöver grannkommunerna och länsstyrelsen kommer fler statliga myndigheter, regionplaneorgan,
kommunala organisationer, kommunens medlemmar och enskilda i övrigt som berörs möjlighet att lämna
synpunkter enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar §1.
Samrådstiden pågick från den 4 oktober 2021 till och med den 5 december 2021 och har varit tillgängligt
under samrådstiden på kommunens hemsida samt på Stadsbiblioteket i Tidaholm.
Under samrådstiden inkom totalt 11 yttranden. I denna samanställning redovisas de inkomna yttrandena
som utdrag, sammanfattningar eller hela yttranden.
Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att tillgå på Tidaholms kommun.
Med utgångspunkt i sammanställningen har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort revideringar av
programmet. En kort sammanfattning av revideringarna redovisas nedan.

Sammanfattning av inkomna synpunkter
Mål och riktlinjer ska tydligare kopplas till befolkningsutveckling samt översiktsplanens mål och riktlinjer.
Behovet av bostäder utifrån olika grupper ska specificeras.
En befolkningsframskrivning med fokus på olika åldersgrupper ska redovisas.
Behovet av trygghetsboende och seniorbostäder behöver beskrivas utifrån en fördjupad analys.
En beskrivning av vakansgraden och efterfrågan på bostäder efterfrågas.

Översiktlig sammanfattning av revideringar utifrån inkomna synpunkter
Uppdatering av befolkningsstatistik och antal boendeplatser på särskilt boende har justerats. Statistik för
detaljplaner och pågående planarbete som genererar bostäder har uppdaterats.
Behovet av god etablering ska beskrivas. Mer detaljerad beskrivning av befolkningsprognosen och
marknadsförutsättningarna i kommunen.
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Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar
Nulägesbeskrivning – Redaktionella ändringar
Boende och befolkning – Uppdatering av befolkningsstatistik
Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen – Justering av riktlinjer
Regionala planer, mål och program – Hänvisning ske till rätt version av kommunens Strategisk
plan och budget (2022 -2024).

Inkomna yttranden
Statliga och regionala myndigheter:
• Länsstyrelsen Västra Götalands län
• Västra Götalandsregionen
• Trafikverket
• Fastighetsägarna Skaraborg
• Västtrafik
Kommunala nämnder och organ:
• Habo kommun
• Hjo kommun
• Social- och omvårdnadsförvaltningen, Tidaholms kommun
• Folkhälsorådet, Tidaholms kommun
• Politiskt parti ”Vi Tidaholm”
• Kultur- och fritidsnämnden
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen välkomnar att Tidaholm har valt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet
med lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL). Lagen innehåller följande krav
på vad riktlinjerna minst ska innehålla.
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 1. kommunens mål för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 3. hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).
Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostadsförsörjningen lever upp till
kraven i 2 § av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Därutöver lämnar Länsstyrelsen också
råd enligt 3 § i samma lag.
Samlad bedömning
Länsstyrelsen bedömer att Tidaholms förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i stora delar lever upp
till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Dokumentet skulle dock behöva förtydligas och utvecklas i några avseenden. Detta gäller särskilt vilka
insatser som ska göras för att möta de behov som finns i kommunen, tydliggörande vad gäller
befolkningsutvecklingen i kommunen, redovisningen av läget för särskilda grupper samt beskrivning av
marknadsförutsättningar.
Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
Under arbetet med att ta fram förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen har kommunen initierat en
styrgrupp, projektgrupp och politisk referensgrupp. Att flera olika sakområden har deltagit i arbetet
medför att dokumentet har förankrats brett inom kommunens organisation. Det ökar kännedomen om
riktlinjernas innehåll men också möjligheten att identifiera relevanta utmaningar utifrån flera olika
perspektiv vilket är en viktig förutsättning för att tillgodose en ändamålsenlig bostadsförsörjning.
I avsnittet Bakgrund redogörs att ”Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och
efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande”. Detta mål hade med
fördel kunnat kopplats tydligare till föreslagna riktlinjer på sida 23. I dokumentet förekommer
målbeskrivningar både under Bakgrund på sida 5, under Bostad för alla på sida 8, på sida 22 samt under
rubriken Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen på sida 23. Det finns ett behov av att samla placeringen av
målen för att tydliggöra dessa.
I förslaget till riktlinjer görs en koppling till kommunens förslag till ny översiktsplan vilket är positivt då
riktlinjerna utgör ett viktigt underlag i kommunens övergripande planering för att bland annat möjliggöra
så att bebyggelseutvecklingen kan möta befolkningens behov. Delar av de beskrivningar som lyfts fram i
översiktsplanens avsnitt Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning hade kunnat lyftas fram mer i riktlinjerna
och på så sätt kunnat beskriva de långsiktiga marknads- och planeringsförutsättningarna som finns i
kommunen. (Se även Boverkets handbok, Att belysa lokala marknadsförutsättningar - Planering för
bostadsförsörjning - Boverket)

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa.

Kopplingen mellan befolkningsutvecklingen inklusive särskilda grupper ska tydligare kopplas till de
målbeskrivningar och riktlinjer som lyfts fram i programmet.
Därtill ska översiktsplanens avsnitt beskrivning om ”Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning” lyftas
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fram och kopplas tydligare mot de föreslagna riktlinjerna i programmet.
Med översiktsplanens koppling till riktlinjerna ska kopplingen mellan dessa och de långsiktiga marknadsoch planeringsförutsättningarna beskrivas på ett tydligare sätt i programmet så att man ser att kommunen
har beaktat de kommande behoven på bostadsmarknaden.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen avser inte att inkomma med något yttrande vid samrådet av Bostadsstrategiskt
program för Tidaholm kommun, men tackar för informationen och möjligheten att lämna synpunkter.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta.

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende.
Trafikverket tycker att det är positivt att kommunen tycker det är viktigt att utveckla och bygga vidare på
den infrastruktur som finns i tätorterna och på landsbygden och har inget att erinra mot det
bostadsstrategiska programmet.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa.

Fastighetsägarna Skaraborg
Nulägesbeskrivning: Hade önskat en utförligare nulägesbeskrivning, över hur nuläget egentligen ser ut i
Tidaholm. Hur ser vakansgraden ut? Vad är det för typ av bostäder som efterfrågas osv? Framtida
utveckling i Tidaholm: På sidan 22. Första stycket står att de privata aktörernas initiativ på
bostadsmarknaden ska tas tillvara.
Vi från Fastighetsägarna anser att det bör omformuleras till; kommunala bolag kan engagera sig i
bostadsskapande byggen i de fall att de privata företagens initiativ på marknaden saknas, under
förutsättning att det finns ett behov av nya bostäder.
När det däremot finns initiativ på bostadsmarknaden bör de kommunala bolagen stå tillbaka för att inte
riskera att äventyra de affärsmässiga principerna. Detta med anledning av att det inte är konkurrens på lika
villkor allmännytta och privat bolag emellan.
Strategiska planen Vi anser att en viktig del i strategin bör vara etableringsfrågan.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och ser över förslag till omformulering av texten enligt
inkommit yttrande. Angående etableringsfrågan så ska kommunen ge förslag till förbättringar vilka kan
underlätta för dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.
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Västtrafik
Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet
Västtrafiks yttrande utgår i första hand från Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 – Hållbara resor i
Västra Götaland.
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor
och marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta de nivåer
som rådde innan 2020.
En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt resande är att invånarna i regionen i allt större utsträckning
bor nära de gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken.
Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för
transportsystemet läggs fast. Om ny bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det
möjlighet för fler att använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina resor. Vilken typ av
bostadsbebyggelse som byggs påverkar underlaget för kollektivt resande.
Synpunkter på bostadsstrategiskt program
Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter,
äganderätter och tomter för eget byggande. Programmet visar planerade expansionsområden, hur många
bostäder som planeras byggas under perioden samt upplåtelseform.
Programmet ska omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Olika grupper har olika behov,
önskemål och ekonomiska tillgångar och därför är det viktigt att analysera behoven för enskilda grupper i
samhället.
Flera av dessa är särskilt beroende av att ha närhet till bra gång- och cykelvägar samt en fungerande
kollektivtrafik, för att kunna nå service, skola och arbeten. Det är därför extra viktigt att nya bostäder
byggs i anslutning till befintlig kollektivtrafik, för att inte ytterligare försvåra för dessa grupper att ha ett
fungerande socialt liv och tillgång till en bred arbetsmarknad och studier, utan att vara beroende av egen
bil.
Västtrafik saknar beskrivning av hur programmet styr bostadsbyggandet i den riktningen, d.v.s. att
lokalisera bostadsbyggandet i närhet av befintlig god kollektivtrafik.
Närhet till kollektivtrafik är en viktig faktor för seniorer, så i den fördjupade analys som föreslås göras
kring framtida behov av olika boendeformer för äldre bör närhet till god kollektivtrafik ingå som en viktig
faktor. Framtida seniorboende bör därför lokaliseras så nära Tidaholms busstation, eller annan större
hållplats i kommunen, som möjligt.
I förstudien som pågår inför upphandling av kollektivtrafiken i Skaraborg till 2024 så är det framförallt
stråket Tidaholm – Skövde där vi ser en potential till ett ökat resande i kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger
goda förutsättningar för ett långsiktigt bra utbud av kollektivtrafik. Att lokalisera ytterligare
bostadsbyggande i anslutning till hållplatser i det stråket är därför en god idé ur ett hållbarhetsperspektiv.
Med det menar vi både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
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Även i stråket Tidaholm – Falköping finns en potential för ett ökat kollektivtrafikresande, då det också ger
en koppling till tåg mot Göteborg och Jönköping.
När det gäller bostadsbebyggelse på landsbygd så är det i huvudsak genom att bygga ett bra och
trafiksäkert cykelvägnät, med anslutning till hållplatser i kollektivtrafikstråken, som ett hållbart resande kan
öka. I trafikförsörjningsprogrammet fastslås en lägstanivå som boende i Västra Götaland kan förvänta sig
när det kommer till kollektivtrafik på landsbygden, vilket blir ett underlag att ta hänsyn till när kommunen
utvecklar sina mindre orter och landsbygden.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och ser över förslag till omformulering av texten enligt
inkommit yttrande. Vikten av närhet till kollektivtrafik ska lyftas fram och betonas.
Vid planering av framtida seniorboende ska denna faktor särskilt beaktas.

Habo kommun
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Habo kommun har tagit del av handlingarna och har inga synpunkter att lämna på Tidaholms kommuns
förslag till Bostadsstrategiskt program 2021-2025.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta.

Hjo kommun
Hjo kommun har tagit del av förslaget till ”Bostadsstrategiskt program 2021-2025” och har inget att
erinra. Programmet är tydligt och väl genomarbetat i såväl nulägesanalys som slutsatser och förslag till
riktlinjer. Det är intressant att konstatera att vi delar många av de utmaningar som finns när det gäller
demografi och bostadsförsörjning.
Mot bakgrund av pågående diskussioner i Skaraborgs kommunalförbund kring ”Nätverksstaden
Skaraborg” finns även möjligheter till mellankommunal samverkan när det handlar om exempelvis
bostadsförsörjning.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. Angående frågan om mellankommunal
samverkan i bostadsprojekt lyfts denna synpunkt till de tjänstepersonerna med anknytning och
arbetsuppgifter knutna till Skaraborgs kommunalförbund.

Social- och omvårdnadsförvaltningen
Med tanke på att det har hänt lite saker stämmer inte texten längre på sidan 8.
I Tidaholm finns för tillfället 164 stycken (145) boendeplatser som klassas som särskilt boende, fördelat på
fyra (tre) äldreboenden i kommunen.
Sedan reagerade jag över skrivning den på sidan 9 ”Då det saknas trygghetsboende och seniorboenden i
kommunen bör en fördjupad analys göras för att utröna det framtida behovet av olika typer av
boendeformer för äldre”. (sätt en punkt här, jättebra!)
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Ta bort texten om att utreda äldres behov av hemtjänst. Inryms kanske inte inom den bostadstrategiska
planen.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. Texten ändras så att den stämmer

överens med antalet (äldre-)boenden och platser på dessa. En fördjupad analys behöver göras för att
utröna det framtida behovet av olika typer av boendeformer för äldre. Skrivelsen om hemtjänst tas bort ur
programmet.

Folkhälsorådet
Utifrån ett folkhälsoperspektiv kan konstateras att människors boende- och närmiljö spelar stor roll för
förutsättningarna till en god och jämlik hälsa. Hur vi väljer att planera våra samhällen påverkar sociala
aspekter som trygghet, inkludering och möjlighet till rörelse och kan aktivt bidra till att minska aspekter
som segregation, trångboddhet och hemlöshet.
Tillgången till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger förutsättningar för
gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Den samhälleliga planeringen bör främja
inkludering och tillgänglighet både i kommunens tätorter och på landsbygden. Att det finns olika typer av
bostäder i olika prisklasser gör det möjligt för en rotation på bostadsmarknaden och för inträde av de som
saknar kötid eller kontakter.
Det lyfts i programmet att nyproduktionen av bostäder ofta medför höjda priser. Det är rimligt att anta att
nyproduktionen därför inte till fullo kan täcka behovet av billigare bostäder. Detta är viktigt att ha med i
den strategiska planeringen. Därtill bör också lyftas att den fysiska tillgängligheten är central för
befolkningen som helhet, inte enbart i organiserade boendeformer. Tillgängligheten förbättras ofta i
nyproducerade bostäder, men på grund av till exempel den ekonomiska aspekten är det viktigt att tillse
tillgängligheten även i befintliga bostäder i de fall kommunen kan påverka dessa.
I barnrättsbedömningen framgår att varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard för att kunna
utvecklas och må bra. Detta inkluderar bland annat barnets bostad, vilket beskrivs i artikel 27 i
barnkonventionen. Barn har också rätt att leva i en boendemiljö som är trygg.
I föreslaget bostadsstrategiskt program omnämns unga som en målgrupp som har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden, vilket ökar behovet av mindre och billiga bostäder. Därtill bör barn som bor hemma
beskrivas som en viktig målgrupp där bristen på olika typer av bostäder har en negativ effekt.

Kommentar: Kommunen tackar för yttrandena och noterar dessa. Antagandet om att nyproduktionen inte

löser behovet av billigare bostäder stämmer oftast. De nyproducerade bostäderna har bättre tillgänglighet.
Enligt lag måste alla nya bostäder uppfylla flera tillgänglighetskrav. I de fall situationen förändras eller
någon i familjen har en funktionsnedsättning finns det möjlighet att bo kvar. Om boendet inte längre är
fullt tillgängligt finns det möjlighet att ansöka om ett så kallat bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Vikten av fler och mindre hyresrätter kommer att spela allt större roll. Vuxna barn som bor hemma hos
föräldrarna kan bero på bristen av lediga hyreslägenheter.
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Politiskt parti – Vi Tidaholm
1. Jag har sett att Marie Arnebreid`s e-post ej är lika på de ställen de står i början av programmet.
Kan ni kolla upp detta så att det är rätt e-post adress?
2. Är det rätt datum på antagen strategisk plan och budget 2021-2023 i underlaget med datum 2021-01-25
på sidan 31/33? Vi har ju antagit ett nytt strategisk plan och budget i KF i september 2021.
3. Jag yrkar på att ordet ”tjänstemän” ändras till ordet ”tjänsteperson” på samtliga ställen i hela
programmet.
4. Jag yrkar på att avsnittet ”ungdomar och unga vuxna” på sidan 9/33 kompletteras med ytterligare
statistik som svarar på följande frågor:
1. Hur många ungdomar/unga vuxna finns i kommunen idag och prognosen framåt 2021–2025?
2. Hur ser behovet av bostäder för dessa grupper ut idag och i framtiden?
5. Jag yrkar på att riktlinjerna på sidan 23/33 kompletteras med:
- Ungdomar och unga vuxnas och deras behov på bostadsmarknaden behöver utredas.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. E-postadresser ska kontrolleras så att de
är korrekta. Inför antagande av programmet ska hänvisning ske till Strategisk plan och budget 2022 -2024,
vilket antogs i kommunfullmäktige 2021-09-27.
Ordet tjänstemän ska ersättas med tjänsteperson på samtliga ställen i dokumentet.
Under avsnittet ”Boende och befolkning” kommer statistiken kompletteras med information om hur stor
andel av befolkningen som är ungdomar. Utifrån att andelen unga och äldre kommer att öka i kommunen
är det rimligt att anta att efterfrågan på mindre lägenheter kommer att öka. Då vakansgraden i det
kommunala bostadsbolaget är lågt och många fler står i kö än vad det finns lediga lägenheter är det också
rimligt att anta att behovet av fler lägenheter finns.

Kultur- och fritidsnämnden
Utredningens slutsatser
För att Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun och fler ska välja att bosätta sig i kommunen
måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och ett utbud som matchar behovet på marknaden, såsom
ett rikt utbud av varierad fritidssysselsättning och närhet till friluftsliv. För att vara en attraktiv bostadsort
för unga och barnfamiljer är det viktigt med hög kvalitet på fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv,
områden för rekreation och lek och en bredd av föreningsaktiviteter. Detta är viktiga faktorer inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområde.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms
kommun, 2021-2025 utan erinran.

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/174
2022-04-29
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Komplettering i ärende om
försäljning av del av Varv 12:35
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att:
o komplettera kommunstyrelsens beslut § 104/2014 med upprättat kartunderlag
samt att köpeskilling fastställs till 57 500 kr.
o köparen står för förrättningskostnader med anledning av försäljningen.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-16 att uppdra till kommunchefen att genomföra försäljning
av fastighet Varv 12:35 till Håkan Johansson. Av brödtexten i beslutet framkommer det att
försäljningen gäller ett markområde på cirka 1 300 – 1 400 kvadratmeter men det finns ingen
bifogad karta som anger exakt vilket markområde som omfattas av försäljningen. Det finns inte
heller med någon uppgift om pris.
Försäljningen verkställdes aldrig och köparen har nu tagit kontakt med kommunen för att få
tillgång till fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ärendet och framhåller i beslut,
§ 53/2022, att ärendet behöver kompletteras för att den beslutade försäljningen ska kunna
verkställas.
Nämnden framhåller vidare att det saknas viktigt beslutsunderlag i det ursprungliga beslutet om
försäljning vad gäller karta som visar vilken del av Varv 12:35 det är som avses avyttrad,
köpeskillingens storlek samt hur förrättningskostnader med anledning av försäljningen ska
hanteras. Nämnden ser inte några skäl att ifrågasätta försäljningen i sig under förutsättning att
kompletteringar godkänns och tillförs i ärendet innan verkställighet.
I ärendets beredning i miljö- och byggnadsnämnden, innan det ursprungliga beslutet i
kommunstyrelsen fattades, finns en grov skiss över den förfrågade markytan. Efter en dialog med
köparen har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat en mer detaljerad karta, vilken till största del
är i linje med kartskissen i miljö- och byggnadsnämndens ärende, justerad utifrån befintliga
ledningsdragningar i området. Den nu upprättade kartan visar en total yta om cirka 1 150
kvadratmeter att avyttra från Varv 12:35, vilket skiljer sig något från de ursprungliga 1 300-1 400
kvadratmeter som beskrivs i kommunstyrelsens beslut från år 2014.
Vad gäller köpeskilling förslår nämnden, efter dialog med köparen, att gällande vägledande prislista
vid markförsäljning ska gälla i detta ärende, vilket föranleder ett kvadratmeter pris om 50 kr för

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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”Komplementmark i anslutning till befintlig tomt”, och en total köpeskilling om 57 500 kr.
Köparen föreslås stå för förrättningskostnaderna med anledning av försäljningen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att beslut § 104/2014 om försäljning
av del av Varv 12:35 kompletteras med upprättat kartunderlag och att köpeskilling fastställs till
57 500 kr.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 53/2022 ”Beslut om komplettering i ärende om
försäljning av del av Varv 12:35”, 2022-04-21.
Fastighetskarta ”Del av Varv 12:35”, 2022-03-31.
Kommunstyrelsens beslut § 104/2014 ”Varv 12:35 – förfrågan om att förvärva mark”,
2014-04-16.

Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Köparen

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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§ 53 Beslut om komplettering i ärende om
försäljning av del av Varv 12:35
SBN 2022/153

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att beslut § 104/2014 om
försäljning av del av Varv 12:35 kompletteras med upprättat kartunderlag och köpeskilling
fastställs till 57 500 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att sälja del av fastigheten Varv 12:35 till ägaren av Varv 22:5,
Håkan Johansson. Av olika skäl verkställdes aldrig försäljningen i samband med beslutet i
kommunstyrelsen, och för att nu i efterhand kunna verkställa den beslutade försäljningen behöver
ärendet kompletteras.
Samhällsbyggnadsnämnden kan konstatera att det saknas viktigt beslutsunderlag i det ursprungliga
beslutet om försäljning vad gäller karta som visar vilken del av Varv 12:25 det är som avses
avyttras, köpeskillingens storlek, samt hur förrättningskostnader med anledning av försäljningen
ska hanteras. Nämnden ser inte några skäl att ifrågasätta försäljningen i sig, under förutsättning att
nedan kompletteringar godkänns och tillförs i ärendet innan verkställighet.
I ärendets beredning i miljö- och byggnadsnämnden, innan det ursprungliga beslutet i
kommunstyrelsen fattades, finns en grov skiss över den förfrågade markytan. Efter en dialog med
köparen har förvaltningen upprättat en mer detaljerad karta, vilken till största del är i linje med
kartskissen i miljö- och byggnadsnämndens ärende, justerad utifrån befintliga ledningsdragningar i
området. Den nu upprättade kartan visar en total yta om cirka 1 150 kvadratmeter att avyttra från
Varv 12:35, vilket skiljer sig något från de ursprungliga 1 300-1 400 kvadratmeter som beskrivs i
kommunstyrelsens beslut från 2014.
Vad gäller köpeskilling förslår nämnden efter dialog med köparen att gällande vägledande prislista
vid markförsäljning ska gälla i detta ärende, vilket föranleder ett kvadratmeter pris om 50 kr för
”Komplementmark i anslutning till befintlig tomt”, och en total köpeskilling om 57 500 kr.
Köparen föreslås stå för förrättningskostnaderna med anledning av försäljningen.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta att beslut § 104/2014 om försäljning av del av Varv 12:35 kompletteras med
upprättat kartunderlag och köpeskilling fastställs till 57 500 kr.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2022 ”Beslut om komplettering i
ärende om försäljning av del av Varv 12:35”, 2022-04-07.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse ”Beslut om komplettering i ärende om försäljning av del av Varv 12:35”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-03-30.
Fastighetskarta ”Del av Varv 12:35”, 2022-03-31.
Kommunstyrelsens beslut § 104/2014 ”Varv 12:35 – förfrågan om att förvärva mark”,
2014-04-16.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-04-16

Kommunstyrelsen

2014/113

§ 104 Varv 12:35 – förfrågan om att förvärva mark
Håkan Johansson, Ekedalen Hyddan, 522 93 Tidaholm har gjort en förfrågan
om att köpa del av fastigheten Varv 12:35. Syftet är att bygga en verkstad i
anslutning till den egna bostaden. Den planerade verksamheten uppges bestå
av slutjustering och programmering av finmekanisk utrustning. Detta kommer
inte att skapa buller eller vara störande för omgivningen.
Förfrågan gäller ett markområde på cirka 1 300- 1 400 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden har berett ärendet och framhåller i sitt beslut
§21/2014 att de inte har några invändningar mot försäljning gällande del av
fastigheten Varv 12:35 på cirka 1 300 – 1 400 kvm
Kommunchef Günther Hähnert framhåller att han vill få kommunstyrelsens
godkännande till försäljning av marken då det inte rör sig om en idag
avstyckad tomt.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att genomföra
försäljning av del av fastighet Varv 12:35 till köpare Håkan Johansson.
Sändlista
Akten
GH
HJ

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 40 Beslut om utbetalning av partistöd
KS 2022/37

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
partistöd för år 2022 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med
redovisad förteckning.

Sammanfattning av ärendet
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt
partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. Reglerna innebär bland
annat att:
•
•
•
•

Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person vilket innebär att
det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska
granskas av en person som partierna själva utser.
Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun
där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
-

ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år (48 300
kronor år 2022), samt
ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (7 245
kronor år 2022).

Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, redovisa hur
partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott under juni månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit med efterfrågat
redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 2022 ska utgå enligt följande:

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Antal
mandat för
vilka en vald
ledamot är
fastställd

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

Socialdemokraterna

18

48 300

130 410

178 710

Moderaterna

7

48 300

50 715

99 015

Sverigedemokraterna

5

48 300

36 225

84 525

Centerpartiet

3

48 300

21 735

70 035

Liberalerna

3

48 300

21 735

70 035

Kristdemokraterna

2

48 300

14 490

62 790

Vänsterpartiet

2

48 300

14 490

62 790

Miljöpartiet

1

48 300

7245

55 545

41

386 400

297 045

683 445

Parti

Totalt:

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd
för år 2022 ska utgå till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad
förteckning.

Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,
2022-04-01.
Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg.
Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport
och intyg.
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg.
Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport.
Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/37
2022-04-01
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd år 2022
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 ska utgå
till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning.

Ärendet
Från och med första februari år 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt
partistöd vilka ska tillämpas från och med mandatperioden 2015-2018. Reglerna innebär bland
annat att:
•
•
•
•

Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person vilket innebär att
det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska
granskas av en person som partierna själva utser.
Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2014-08-25 lokala regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun
där partistödets storlek fastställdes. Partistödet består av:
-

ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år (48 300
kronor år 2022), samt
ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (7 245
kronor år 2022).

Mottagaren av partistödet ska årligen, senast 31 mars efter verksamhetsåret, redovisa hur
partistödet har använts. Partistödet betalas sedan ut i förskott under juni månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd.

Utredning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att samtliga partier har inkommit med efterfrågat
redovisningsunderlag i rätt tid vilket innebär att partistöd för år 2022 ska utgå enligt följande:

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Antal
mandat för
vilka en vald
ledamot är
fastställd

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt
partistöd

Socialdemokraterna

18

48 300

130 410

178 710

Moderaterna

7

48 300

50 715

99 015

Sverigedemokraterna

5

48 300

36 225

84 525

Centerpartiet

3

48 300

21 735

70 035

Liberalerna

3

48 300

21 735

70 035

Kristdemokraterna

2

48 300

14 490

62 790

Vänsterpartiet

2

48 300

14 490

62 790

Miljöpartiet

1

48 300

7245

55 545

41

386 400

297 045

683 445

Parti

Totalt:

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag










Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg.
Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport
och intyg.
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg.
Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport.
Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg.
Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun.

Sändlista
Ekonomienheten
Ovan nämnda partier

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

2015:1
Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med 2015-01-01.
I kommunallagen (1991:900) 2 kap 9-12 §§ finns grundläggande bestämmelser om
kommunalt partistöd. I Tidaholms kommun ska därutöver gälla följande.

Rätt till partistöd
§1
Det lokala partistödet i Tidaholms kommun utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap 9 § kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd
§2
Partistödet består av:
- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år.

Fördelning av partistödet
§3
Vid fördelning av partistödet beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 1 månad efter det att representation
har upphört.

Redovisning och granskning
§4
En mottagare av partistödet ska årligen, senast 31 mars, lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska det bifogas ett granskningsintyg.

Årlig utbetalning
§5
Partistödet betalas ut årligen i förskott under juni månad efter beslut av fullmäktige.
Om redovisning och granskningsrapport, enligt 2 kap 11 § andra stycket kommunallagen,
inte har lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.
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§ 43 Beslut om revidering av kommunstyrelsens
reglemente
KS 2022/115

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
kommunstyrelsens reglemente i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av 4 kap 1 och 3 §§ lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommuner på begäran får lämna
hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt
att kommuner under en extraordinär händelse i fredstid får lämna begränsat stöd till en enskild
som drabbats av händelsen.
Länsstyrelsen har följt upp kommunens krisberedskapsarbete. I samband med detta
rekommenderade Länsstyrelsen kommunen bland annat att tydliggöra möjligheten att begära eller
medge bistånd till annan kommun eller region under en extraordinär händelse. Länsstyrelsen
uppmanade även kommunen att överväga att skapa en delegation gällande bistånd till annan
kommun/region samt stöd till enskild (enligt ovan nämnda lagrum) som underlättar
beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.
Av 11 § kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bland annat ansvarar för kommunens
uppgifter enligt LEH. Vidare framgår det av 2 och 5 §§ i krisledningsnämndens reglemente att
krisledningsnämnden får fatta de aktuella besluten.
För att tydliggöra frågan om att fatta beslut om ovan nämnda bistånd/ekonomiskt stöd, i de fall då
krisledningsnämnden inte är aktiverad, föreslår förvaltningen ett tillägg i 11 § i kommunstyrelsens
reglemente.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera
kommunstyrelsens reglemente i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, kommunjurist Jenny
Beckman, 2022-04-06.
Förslag till reglemente.
Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04
(ärendenr: KS 2021/68)

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/115
2022-04-06
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse- Revidering av kommunstyrelsens
reglemente
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunstyrelsens
reglemente i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Det framgår av 4 kap 1 och 3 §§ lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommuner på begäran får lämna
hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt
att kommuner under en extraordinär händelse i fredstid får lämna begränsat stöd till en enskild
som drabbats av händelsen.
Länsstyrelsen har följt upp kommunens krisberedskapsarbete. I samband med detta
rekommenderade Länsstyrelsen kommunen bl.a. att tydliggöra möjligheten att begära eller medge
bistånd till annan kommun eller regioner under en extraordinär händelse. Länsstyrelsen
uppmanade även kommunen att överväga att skapa en delegation gällande bistånd till annan
kommun/region samt stöd till enskild (enligt ovan nämnda lagrum) som underlättar
beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.
Av 11 § kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ansvarar bl.a. för kommunens
uppgifter enligt LEH. Vidare framgår av 2 och 5 §§ krisledningsnämndens reglemente att
krisledningsnämnden får fatta de aktuella besluten.
För att tydliggöra frågan om att fatta beslut om ovan nämnda bistånd/ekonomiskt stöd, i de fall då
krisledningsnämnden inte är aktiverad, föreslår förvaltningen att tillägg i 11 § i kommunstyrelsens
reglemente:
I de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad, får styrelsen besluta om bistånd och ekonomiskt
stöd enlig 4 kap. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap upp till ett belopp om 500 000 kr.
Tillägget är markerat grönt i förslaget till reglemente.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Beslutsunderlag



Förslag till reglemente.
Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 (KS
2021/68)

Sändlista
Säkerhetssamordnare

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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A Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda arbetet
med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska 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).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av
kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även pensionsmyndighet i
Tidaholms kommun.
Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet:
•
•

Beslut om stopp för ytterligare investeringar
Slutligt beslut när två nämnder är oense

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om styrelsens ledningsfunktion och styrfunktion
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter
Styrelsen ska:
•

•
•
•

Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.
Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.
Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller
enligt annan lag eller författning.
Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, e-postsystem, kommunikationssystem, ledningssystem,
förtroendemannaregister och övriga kommunövergripande IT-system.
Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.
Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne.
Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter.
Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar.
Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera den kommunala
administrationen.
Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kommunen.
Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala planeringen i
samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning
av mark och vatten.
Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på miljö och klimat i all
verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten.
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
kommunallagen.
Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i kommunen, inklusive ett
gott företagsklimat.
Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och
marknadsföring.
Ha hand om kommunens folkhälsoråd.
Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen behandlar ärenden samt
att samrådsorgan för funktionshinderfrågor finns.
Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i
kommunen.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.

§ 4 Företag och stiftelser
Styrelsen ska:
1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
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2)
3)
4)

5)

6)

efterlevnad av uppställda direktiv, men även avseende övriga förhållanden som har betydelse
för kommunen.
Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.
Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna.
Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2–6 §§
kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller
har intresse i.
Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner att
det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intressen i, t.ex. genom att utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud.

§ 5 Kommunalförbund
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som
kommunen är medlem i.

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Styrelsen ska:
1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av
fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar.
2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, handha kommunens
donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår
i donation som förvaltas av den nämnden.
3) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
4) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614) om kommunal
redovisning.
5) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om kommunal redovisning.
6) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.

§ 7 Delegering från fullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
•

Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
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•
•
•
•

•

•
•

På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram samt andra riktlinjer.
Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 50 prisbasbelopp.
Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom de riktlinjer i övrigt
kommunfullmäktige fastställt.
Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med
fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt.
I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat
avtal.
Tillstånd att använda kommunens vapen.
Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse
eller när yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda
med berörd nämnd vid handläggning av den här typen av yttranden.

§ 8 Personalpolitik och personalansvar
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning samt förvaltningschefer och
förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges
nedan.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har då bland annat i uppgift att:
•
•

•
•
•
•

Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
§§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområde.
Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Besluta om stridsåtgärd.
Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och
biträde i personalpolitiska frågor.

Uppföljningsfunktionen
§ 9 Styrelsens uppföljning
Styrelsen ska:
•
•

Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna.
Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.
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•
•

•

•

Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga
verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen
är under budgetåret.
Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv.
Två gånger varje år lämna en redovisning till fullmäktige över motioner och e-förslag som
kommit in till fullmäktige under året och som inte har slutbehandlats av fullmäktige eller
nämnd.

Särskilda uppgifter
§ 10 Processbehörighet
Styrelsen får själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller
också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar
att själv föra talan i målet.

§ 11 Krisledning och höjd beredskap
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
I de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad, får styrelsen besluta om bistånd och ekonomiskt stöd
enlig 4 kap. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap upp till ett belopp om 500 000 kr.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.

§ 12 Arkivmyndighet
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård finns i kommunens arkivreglemente
som fullmäktige har antagit.

§ 13 Anslagstavla och webbplats
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och interna webbplats.

§ 14 Författningssamling
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Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls
tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns tillgänglig på.
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B För kommunstyrelsen och
nämnderna gemensamma
bestämmelser
§ 15 Uppdrag och verksamhet
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Styrelsen
ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har
bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven
budgetram.

§ 16 Organisation inom verksamhetsområdet
Styrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 17 Behandling av personuppgifter
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i styrelsens
verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är
gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel
30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor.

§ 18 Planering, uppföljning och redovisning
Styrelsen ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin verksamhet.
Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen ska två gånger per år redovisa till
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
- i reglemente,
- genom finansbemyndigande.
Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

§ 19 Information, samråd och handläggning
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information
och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.
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2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.
4) Styrelsen ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till
enskilda i frågor som rör styrelsens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den
sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit in och vem som kommer att
handlägga ärendet samt om möjligt när ärendet förväntas bli avgjort.
6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde
att ha med styrelsen att göra.
7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-,
mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, landsbygdssäkring samt FN:s barnkonvention
och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

§ 20 Förvaltning av lös egendom
Styrelsen ska förvalta och underhålla lös egendom som finns inom nämndens förvaltningsområde.

§ 21 Självförvaltningsorgan
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning
eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens
vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.
Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning,
arbetsformer och mandattid.

§ 22 E-förslag
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i
fullmäktige.
När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt många röster men inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
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C Kommunstyrelsens
sammansättning och
arbetsformer
§ 23 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige.

§ 24 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas
om beslutet.

§ 25 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i
styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem
vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt.
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange
om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.
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§ 26 Offentliga sammanträden
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

§ 27 Distansnärvaro
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.

§ 28 Närvarorätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid
sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i
överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 29 Ordföranden
Ordföranden ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Leda styrelsens arbete och sammanträden.
Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
Kalla ersättare.
Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda.
Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas.
Bevaka att styrelsens beslut verkställs.

Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen:
1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning.
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor.
3) Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige.
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

365

Sida 14 av 16

§ 30 Presidium
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är
tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun.

§ 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.

§ 32 Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till styrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid styrelsens kansli.
Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

§ 33 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige beslutade
inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i
fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

§ 34 Jäv, avbruten tjänstgöring
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska
själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling
påbörjats.
Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att
tjänstgöra när ärendet har handlagts.
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv,
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

§ 35 Yrkanden
När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte styrelsen enhälligt beslutar att medge det.

§ 36 Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det
med acklamation.

§ 37 Reservation och protokollsanteckning
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning.
Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före
sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet.

§ 38 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till
majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till den motsatta sidan.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan.

§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 40 Delgivningsmottagare
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen
beslutar.
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§ 41 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott,
och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall
för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.
Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§ 42 Utskotten
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och fem ersättare och ett
personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter och tre-fem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta
ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.
Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på initiativ av ordföranden
eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet.
För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning
behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på
distans regleras i § 27.
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2022-02-04
Diarienummer
457-42308-2021

Mottagare:
Tidaholms kommun

Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete
Länsstyrelsens beslut är att avsluta detta uppföljningsärende.
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Tidaholms kommuns arbete enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av LEH
och hur kommunen arbetar med aktuella överenskommelser mellan Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Syftet med LEH är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer.
Enligt LEH 2 kap. 9§ ska kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om
vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.
Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska årsredovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök
tisdagen den 25 november 2021.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH.
Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som
stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen samverkar och samarbetar inom Samhällsskydd Västra Skaraborg (SMS) samt
med lokala och regionala aktörer, inklusive övriga kommuner i Skaraborgsregionen.
Kommunen har sparade tilldelade medel gällande krisberedskap och civilt
försvar. Kommunen har redovisat en aktuell plan som beskriver hur de sparade medlen ska användas under de kommande åren.
Inför nästa mandatperiod rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen utvecklar följande delar i arbetet med krisberedskap:

Postadress:

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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I kommande version av krisledningsplanen tydliggöra gällande vilka
arbetsuppgifter centrala krisledningsorganisationen ska hantera samt
tydliggöra att kommundirektören är beslutsfattare i krisledningsorganisationen.



I kommande arbete med risk- och sårbarhetsanalys även involvera de
kommunala bolag och andra aktörer i kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet.



Överväga om det i något av styrdokumenten för de kommunala bolagen ska förtydligas gällande deras ansvar kopplat till LEH.



Överväga att skapa en delegation som omfattar kommunens möjligheter att agera enligt LEH 4 kap.



Fortsätta arbetet med att utveckla lokal samverkan med näringslivet
och föreningslivet gällande krisberedskap.

Länsstyrelsen bedömer att Tidaholm kommun genomför ett strukturerat arbete med krisberedskap, känner till sina risker och sårbarheter och därmed
har en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.
Sammanfattning av kommunens arbete enligt LEH
De anteckningar som delats med kommunen efter uppföljningsbesöket redovisar mer detaljerade slutsatser. Nedan följer en sammanfattning av kommunens arbete när det gäller de uppgifter som regleras i LEH.
Analys och planering, 2 kap. 1§
Kommunen har redovisat en risk- och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen enligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5). Viktigt för Tidaholm
kommun att fortsätta arbetet med att åtgärda de sårbarheter som identifierats. Det stärker kommunens förmåga att motstå och hantera kommande extraordinära händelser.
Kommunen har ett styrdokument, Policy – samhällsstörningar och extraordinära händelser, som antagits av kommunfullmäktige, och en Ledningsplan
– samhällsstörningar och extraordinära händelser.
I kommande version av ledningsplanen kan kommunen förtydliga gällande
arbetsuppgifterna lägesbild, lägesrapportering och analys, tydliggöra beslutsfattarens roll samt beskriva hur en lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) är tänkt att organiseras.
Krisledningsnämnd, 2 kap. 2-6§§
Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden har ett aktuellt reglemente.
Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda, 4 kap.
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Kommunen är medveten om möjligheten att lämna bistånd till annan kommun och enskild som har drabbats. Bistånd till enskild står reglerat i reglementet för krisledningsnämnden. Att begära eller medge bistånd till annan
kommun eller region under en extraordinär händelse är inte reglerat i kommunen. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen att tydliggöra detta
samt överväga att då även skapa en delegation som underlättar beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.
Geografiskt områdesansvar, 2 kap. 7§
Kommunen är medvetna om vad uppgiften gällande geografiskt områdesansvar innebär och avser utveckla detta. Kommunen har inte någon egen
funktion för tjänsteman i beredskap men har en rutin med räddningschef i
beredskap för att i tidigt skede nå kommundirektören vid en extraordinär
händelse.
Utbildning och övning, 2 kap. 8§
Kommunen har en plan för mandatperiodens utbildningar och övningar
Kommunen har deltagit vid samtliga kvartalsvisa regionala samverkansövningar som Länsstyrelsen anordnat.
Rapportering, 2 kap. 9§
Kommunen har rapporterat den obligatoriska årsredovisningen, en risk- och
sårbarhetsanalys, ett styrdokument, en krisledningsplan, en övnings- och utbildningsplan samt ett reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunen bedöms ha förmåga att hantera Rakel och WIS och därmed
kunna rapportera sitt läge till Länsstyrelsen vid en pågående kris.
Statlig ersättning, 5 kap.
Kommunen har redovisat hur den statliga ersättningen använts enligt Länsstyrelsens och MSB:s anvisningar. Den statliga ersättningen används i enlighet med kommunöverenskommelsen.
Kommunen har ett överskott av tilldelade medel. Kommunen har 2022 redovisat en skriftlig plan till Länsstyrelsen hur de sparade medlen ska användas
under de kommande åren.
Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap, 3 kap
Kommunen har påbörjat arbetet utefter överenskommelsen om civilt försvar
2018-2020. Kommunen har deltagit i TFÖ 2020.

I detta ärende har funktionschef Pontus Rotter beslutat och beredskapshandläggare Pehr Johansson varit föredragande.

Pontus Rotter
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Pehr Johansson
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilaga
Anteckningar från uppföljningsbesök. Anteckningarna har sedan tidigare
kommunicerats med kommunen inför beslutet.
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§ 44 Beslut om revidering av riktlinje för beredning
motioner och e-förslag
KS 2022/144

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om beredning av
motioner och e-förslag i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att anta riktlinje om beredning av motioner och
medborgarförslag. Syftet med riktlinjen var att klargöra hur motioner och medborgarförslag som
lämnas i Tidaholms kommun ska beredas samt hur förslag till beslut ska hanteras. 2020-01-08
beslutade kommunstyrelsen att upphäva den tidigare riktlinjen för att istället anta riktlinje om
beredning av motioner och e-förslag. Detta efter att kommunfullmäktige hade beslutat att
medborgarförslagen skulle ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag).
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att riktlinjen har funnits i snart sex år och förvaltningen
anser att den fyller en bra funktion för att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas och
hur förslag till beslut ska hanteras. Sedan riktlinjen infördes har beredningen av den här typen av
ärenden blivit mer lik och underlagen som beredande instanser har tagit fram har blivit bättre och
mer heltäckande.
Förvaltningen har dock identifierat att många e-förslag handlar om investeringar av olika slag. Som
riktlinjen är utformad i dagsläget faller nästan alla förslag om investeringar direkt oavsett vad
förslagen handlar om. Detta eftersom riktlinjen anger att en beredande instans som inte kan
prioritera förslaget inom given ekonomisk ram ska föreslå beslutande instans att avslå förslaget.
Som kommunens budgetmodell är uppbyggd finns det inga pengar ute i verksamheterna för
oväntade investeringar och det är inte heller möjligt att äska pengar hos kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det är tråkigt om förslag som lämnas in avslås direkt enbart av anledningen
att det inte finns pengar budgeterade i dagsläget. En sådan hantering riskerar att skicka signaler till
medborgarna om att det är meningslöst att komma med e-förslag till politiken eftersom dessa
nästintill slentrianmässigt avslås direkt. Detta kan skapa en negativ upplevelse för förslagslämnaren
samt sänka förtroendet för Tidaholmsförslaget. Med anledning av detta anser förvaltningen att det
finns anledning att revidera riktlinje för beredning av motioner och e-förslag för att skapa
förutsättningar för ett mer långsiktigt ställningstagande kring förslag på investeringar.
Förvaltningen anser att det vore önskvärt om ett förslag som kanske inte är genomförbart direkt
men som politiken ändå vill genomföra kan tas med i planeringen på längre sikt. Detta skulle göra
att bedömningen av e-förslag skulle skifta fokus från att enbart handla om ekonomi till att i större
utsträckning handla om det faktiska förslaget. I bifogat utkast har förvaltningen tagit fram
ytterligare en typ av förslag till beslut ”motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande
budgetprocess”. Förslaget går ut på att om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget
bör genomföras men inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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en totalkostnadskalkyl och föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera
eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas
över till budgetberedningen för inkludering. Detta skapar möjlighet för politiken att bifalla ett
förslag även om det inte finns pengar avsatta i dagsläget. Förvaltningen har stämt av förslaget med
kommunstyrelsens presidie som ställer sig bakom förslaget.
2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje om beredning av motioner
och e-förslag behöver revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje om beredning av
motioner och e-förslag i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinje om beredning av motioner och e-förslag”,
kanslichef Anna Eklund, 2022-04-13.
Utkast: Riktlinje - Beredning av motioner och e-förslag

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/144
2022-04-13
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinje om
beredning av motioner och e-förslag
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinje om beredning av motioner och e-förslag i
enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-08 att anta riktlinje om beredning av motioner och
medborgarförslag. Syftet med riktlinjen var att klargöra hur motioner och medborgarförslag som
lämnas i Tidaholms kommun ska beredas samt hur förslag till beslut ska hanteras. 2020-01-08
beslutade kommunstyrelsen att upphäva den tidigare riktlinjen för att istället anta riktlinje om
beredning av motioner och e-förslag. Detta efter att kommunfullmäktige hade beslutat att
medborgarförslagen skulle ersättas med e-förslag (Tidaholmsförslag).
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att riktlinjen har funnits i snart sex år och förvaltningen
anser att den fyller en bra funktion för att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas och
hur förslag till beslut ska hanteras. Sedan riktlinjen infördes har beredningen av den här typen av
ärenden blivit mer lik och underlagen som beredande instanser har tagit fram har blivit bättre och
mer heltäckande.
Förvaltningen har dock identifierat att många e-förslag handlar om investeringar av olika slag. Som
riktlinjen är utformad i dagsläget faller nästan alla förslag om investeringar direkt oavsett vad
förslagen handlar om. Detta eftersom riktlinjen anger att en beredande instans som inte kan
prioritera förslaget inom given ekonomisk ram ska föreslå beslutande instans att avslå förslaget.
Som kommunens budgetmodell är uppbyggd finns det inga pengar ute i verksamheterna för
oväntade investeringar och det är inte heller möjligt att äska pengar hos kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det är tråkigt om förslag som lämnas in avslås direkt enbart av anledningen
att det inte finns pengar budgeterade i dagsläget. En sådan hantering riskerar att skicka signaler till
medborgarna om att det är meningslöst att komma med e-förslag till politiken eftersom dessa
nästintill slentrianmässigt avslås direkt. Detta kan skapa en negativ upplevelse för förslagslämnaren
samt sänka förtroendet för Tidaholmsförslaget. Med anledning av detta anser förvaltningen att det
finns anledning att revidera riktlinje för beredning av motioner och e-förslag för att skapa
förutsättningar för ett mer långsiktigt ställningstagande kring förslag på investeringar.
Förvaltningen anser att det vore önskvärt om ett förslag som kanske inte är genomförbart direkt
men som politiken ändå vill genomföra kan tas med i planeringen på längre sikt. Detta skulle göra
att bedömningen av e-förslag skulle skifta fokus från att enbart handla om ekonomi till att i större

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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utsträckning handla om det faktiska förslaget. I bifogat utkast har förvaltningen tagit fram
ytterligare en typ av förslag till beslut ”motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande
budgetprocess”. Förslaget går ut på att om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget
bör genomföras men inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram
en totalkostnadskalkyl och föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera
eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas
över till budgetberedningen för inkludering. Detta skapar möjlighet för politiken att bifalla ett
förslag även om det inte finns pengar avsatta i dagsläget. Förvaltningen har stämt av förslaget med
kommunstyrelsens presidie som ställer sig bakom förslaget.
2021-10-25 beslutade kommunfullmäktige om revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Revideringen innebar bland annat en ändring som gör att kommunfullmäktige alltid ska fatta slutligt
beslut om e-förslag. Ändringen i arbetsordningen gör att även riktlinje om beredning av motioner
och e-förslag behöver revideras för att stämma överens med den nya arbetsordningen.
De föreslagna ändringarna är markerade med färg i utkastet till ny riktlinje. Grön färg anger text
som föreslås att läggas till och röd färg anger text som föreslås att tas bort.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Utkast: Riktlinje - Beredning av motioner och e-förslag

Sändlista
Samtliga nämnder

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Riktlinje
Beredning av motioner och e-förslag
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Ansvarig för dokumentet: Kommunsekreterare
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1 Inledning
Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har rätt att lämna motioner. Personer
som är folkbokförda Medborgare i Tidaholms kommun har rätt att lämna e-förslag. Både Motioner
och e-förslag som har fått minst 50 röster under 90 dagar anmäls ska anmälas till kommunfullmäktige
som beslutar att hänskjuta förslagen till kommunstyrelsen för beredning inför slutligt beslut i
kommunfullmäktige. Motioner bereds alltid av kommunstyrelsen medan kommunfullmäktige kan
överlåta till kommunstyrelsen eller en nämnd att bereda och besluta om e-förslag. E-förslag som inte
har fått minst 50 röster under 90 dagar hanteras inte politiskt.
Kommunfullmäktige, eller i förekommande fall kommunstyrelsen eller nämnd, ska fatta beslut om
förslagen i motionerna och e-förslagen som har fått tillräckligt många röster. Innan beslut fattas måste
förslagen dock beredas. Den här riktlinjen klargör hur beredningen ska gå till samt hur förslag till
beslut ska hanteras.

2 Syfte
Syftet med riktlinjen är att klargöra hur motioner och e-förslag ska beredas i Tidaholms kommun.
Genom att tydliggöra beredningsprocessen säkerställs en rättssäker och enhetlig beredning av
motioner och e-förslag vilket leder till att den demokratiska processen tryggas. Riktlinjen ska även
leda till ett effektivt nyttjande av kommunens resurser, bland annat genom att förhindra onödigt
remissförfarande vilket tar tid i anspråk från såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.
Riktlinje för beredning av motioner och e-förslag kompletterar kommunfullmäktiges arbetsordning
samt nämndernas och kommunstyrelsens reglementen genom att förtydliga hur det praktiska arbetet
med att bereda motioner och e-förslag ska bedrivas.

3 Beredning
3.1 Beredning av motioner
Det är endast kommunstyrelsen som kan bereda bereder motioner och e-förslag och
kommunfullmäktige som kan fatta fattar beslut om förslagen i dem. Kommunstyrelsen kan dock i sin
beredning inhämta yttranden från nämnder och andra instanser.
Om motionen eller e-förlaget berör flera olika verksamheter/instanser ska den/det skickas på remiss
till de verksamheter/instanser som berörs. Remisstiden ska som utgångspunkt vara tre månader. Om
beredningstiden sträcker sig över perioden, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till fem
månader.
Om motionen/e-förslaget endast berör kommunstyrelsens ansvarsområde skickas den/det inte på
remiss.
Om motionens förslaget i motionen/e-förslaget ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en
utredning som redan pågår kan kommunstyrelsen bereda motionen/e-förslaget direkt utan att först
skicka den/det på remiss. För att kommunstyrelsen ska göra detta krävs det att arbetet, processen
eller utredningen pågår i enlighet med ett tidigare fattat beslut som är protokollfört.
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Beredningen ska resultera i ett förslag där kommunstyrelsen föreslår hur kommunfullmäktige ska
besluta angående förslaget i motionen/e-förslaget.

3.2 Beredning av e-förslag
E-förslag kan hanteras på två olika sätt:
•
•

beredning av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
beredning och beslut av kommunstyrelsen eller nämnd.

Kommunfullmäktige beslutar, efter förslag från kommunfullmäktiges presidium, om hur e-förslag ska
hanteras. Om kommunfullmäktige bedömer att förslaget berör flera olika ansvarsområden, eller om
förslaget berör ett område som kommunfullmäktige ska fatta beslut om, ska e-förslaget skickas till
kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige bedömer
att förslaget endast berör ett ansvarsområde skickas det för beredning och beslut till lämplig nämnd
eller till kommunstyrelsen.

3.2.1 Beredning av kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Om e-förslaget berör flera olika verksamheter/instanser ska det skickas på remiss till de
verksamheter/instanser som berörs. Remisstiden ska som utgångspunkt vara tre månader. Om
beredningstiden sträcker sig över sommarmånaderna, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till
fem månader.
Om e-förslaget endast berör kommunstyrelsens ansvarsområde skickas det inte på remiss.
Om e-förslaget ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som redan pågår kan
kommunstyrelsen bereda e-förslaget direkt utan att först skicka det på remiss. För att
kommunstyrelsen ska göra detta krävs det att arbetet, processen eller utredningen pågår i enlighet
med ett tidigare fattat beslut som är protokollfört.
Beredningen ska resultera i ett förslag där kommunstyrelsen föreslår hur kommunfullmäktige ska
besluta angående e-förslaget.

3.2.2 Beredning och beslut i kommunstyrelse eller nämnd
Ett e-förslag skickas endast till kommunstyrelse eller nämnd för beredning och beslut när
kommunfullmäktige har bedömt att förslaget endast berör ett ansvarsområde. Detta hindrar dock
inte att förslaget skickas på remiss till andra verksamheter/instanser om det finns behov av det för att
ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. Remisstiden ska som utgångspunkt vara tre månader.
Om beredningstiden sträcker sig över sommarmånaderna, juni-augusti, ska remisstiden dock
förlängas till fem månader.
Om e-förslaget endast berör kommunstyrelsens/nämndens ansvarsområde skickas det inte på remiss.
Efter beredningen beslutar kommunstyrelsen/nämnden hur e-förslaget ska besvaras.

3.31 Lämna yttrande över motion eller e-förslag
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Nämnd eller annan instans som har fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som
ombeds yttra sig över denna/detta ska i sitt yttrande lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet
ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i
ärendet.
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas
under rubriken nedan. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas.

3.42 Förslag till beslut
En beredning av en motion eller ett e-förslag ska mynna ut i något av följande förslag till beslut:
•
•
•
•
•
•

motionen/e-förslaget bifalls.
motionen/e-förslaget bifalls och ska inkluderas i kommande budgetprocess.
motionen/e-förslaget avslås.
motionen/e-förslaget anses vara besvarad/besvarat.
delar av motionen/e-förslaget bifalls, avslås respektive anses vara besvarade.
intentionen med motionen/e-förslaget tas tillvara genom att
motionen/e-förslaget avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks.

De olika förslagen ska hanteras enligt följande:
•

om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget bör genomföras ska beredningen
föreslå beslutande instans besluta att bifalla motionen/e-förslaget.

•

om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget bör genomföras men inte kan
prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen ta fram en totalkostnadskalkyl och
föreslå beslutande instans besluta att bifalla förslaget samt inkludera eventuella drifts- och
investeringsmedel i kommande budgetprocess. Förslaget kommer då lämnas över till
budgetberedningen för inkludering.

•

om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget inte bör genomföras eller inte kan
prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen föreslå beslutande instans besluta
att avslå motionen/e-förslaget.

•

om beredningen anser att förslaget i motionen/e-förslaget ligger helt i linje med ett arbete, en
process eller en utredning som redan pågår ska beredningen föreslå beslutande instans
besluta att motionen/e-förslaget ska anses vara besvarad/besvarat.

•

om beredningen anser att endast vissa delar av förslaget i motionen/e-förslaget bör
genomföras ska beredningen föreslå beslutande instans att bifalla endast dessa delar. Det ska i
så fall tydligt framgå vilka delar som beredningen föreslår att beslutande instans ska besluta
att bifalla respektive avslå. Om beredningen anser att vissa delar av förslaget ska anses vara
besvarade ska även detta framgå tydligt.

•

om beredningen anser att intentionen med motionen/e-förslaget är bra och bör genomföras
men att det inte är lämpligt att genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen
föreslå beslutande instans besluta att avslå motionen/e-förslaget till förmån för att ett nytt ärende
väcks. Beredningen lägger då fram ett alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.

381

Sida 6 av 6

382

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-04-27
Sida 1 av 1

§ 41 Beslut om revidering av dokument- och
informationshanteringsplan
KS 2022/71

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen,
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som
finns i kommunens olika myndigheter samt anger hur dessa hanteras. Planen ska revideras vid
behov.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att inga större förändringar behöver göras. Vissa
handlingar har flyttats mellan avsnitt och det gjorts förtydliganden kring vissa handlingar. Ett antal
handlingar som inte längre finns i verksamheterna har tagits bort och några nya handlingar har
tillkommit.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera dokument- och
informationshanteringsplanen i enlighet med upprättat förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Reviderad dokument- och informationshanteringsplan 2022”, registrator
Marie Anebreid, 2022-04-01.
Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-01-21

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/71
2022-04-01
Handläggare: Marie Anebreid, registrator

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse reviderad dokument- och
informationshanteringsplan 2022
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att revidera dokument- och informationshanteringsplanen i
enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Det framgår av kommunens arkivreglemente att kommunens arkivmyndighet, kommunstyrelsen,
ska upprätta en kommungemensam dokumenthanteringsplan som redovisar de handlingar som
finns i kommunens olika myndigheter samt hur dessa hanteras. Planen ska gås igenom löpande och
revideras vid behov.
Dokumenthanteringsplanen är således förvaltningarnas verktyg för att hantera allmänna handlingar
på ett korrekt sätt och rättssäkert sätt.
Dokumenthanteringsplanen reviderades senast 2021-05-05 efter beslut av kommunstyrelsen.

Utredning
Kanslienheten har under våren 2022 uppmanat övriga enheter och förvaltningar att gå igenom sina
delar i dokument- och informationshanteringsplanen.
Kanslienheten konstaterar att inga större förändringar behöver göras i denna uppdatering.
Vissa handlingar har flyttats mellan avsnitt och på vissa handlingar har det gjorts förtydligande om
vilken handlingstyp handlingen får i ärendehanteringssystem.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2021 bytt verksamhetssystem för miljöhandläggning. I
kapitel 11 Samhällsbyggnad – Miljö under förvaring så har Miljöreda bytts ut mot
Ärendehanteringssystem.
Under kapitel 6 Barnomsorg- och skola har namn på vissa verksamhetssystem byts ut mot
Elevadministrativt it-system.
Ett antal handlingar som inte längre finns i verksamheterna har tagits bort och några nya
handlingar har tillkommit.
Förändringarna är markerade i dokumentet. Text som ska tas bort är överstruken, text som ska
läggas till är markerad med grönt.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag


Utkast: Dokument- och informationshanteringsplan, 2022-01-21

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Inledning

Begreppsdefinitioner

Beslut om gallring

Handling
Med handling avses alla typer av informationsbärare, det vill säga
inte bara skrivna pappersdokument utan också kartor, fotografier,
ljudupptagningar, mikrofilmer, e-post, sms eller annan upptagning
som kommit till myndigheten. Med en upptagning menas en sådan
handling som inte kan uppfattas utan tekniskt hjälpmedel. En
handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har
inkommit till myndigheten eller upprättats där.

Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av arkivlagen
(1990:782). Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en
arkivmyndighet. Lagen anger att allmänna handlingar får gallras
(förstöras) om kommunen har fattat beslut om det.
Hur beslut om gallring ska fattas inom kommunen framgår av
arkivreglemente för Tidaholms kommun. Enligt reglementet ska
kommunens myndigheter (kommunstyrelse, övriga nämnder,
kommunfullmäktiges revisorer) bevara och gallra sina handlingar i
enlighet med vad som anges i den kommungemensamma
dokument- och informationshanteringsplanen. Den
kommungemensamma dokument- och
informationshanteringsplanen ska, enligt arkivreglementet,
upprättas och fastställas av arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
Planen ska redovisa de handlingar som inkommit, upprättats
och/eller förvarats hos myndigheterna samt hur de ska hanteras.
Planen ska ses över fortlöpande, minst en gång om året, och
revideras vid behov.

Bevaras
Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för all framtid i det
ursprung den kommit in till myndigheten. Handlingar som ska
bevaras levereras till kommunens centralarkiv. Digitala handlingar
som ska bevars levereras till kommunens e-arkiv.
Gallras
Att en handling gallras betyder i arkivsammanhang att handlingen
förstörs. Om gallringsfristen exempelvis är fem år betyder det att
handlingen får förstöras fem kalenderår efter det att handlingen
upprättades.

Gallringsråden i den här dokumenthanteringsplanen bygger till stor
del på Sveriges Kommun och Regioners (SKR) serie Bevara eller
Gallra, framtagen av SKR i samarbete med Riksarkivet.

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte
längre behövs i verksamheten.

Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i
dokument- och informationshanteringsplanen, sedan vad som gäller
vid scanning, mikrofilmning och utskrift, rensning av akt i samband
med avslutning av ärende samt regler för leverans av handlingar till
kommunarkivet.

Anmärkning
Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter såsom innehåll,
uppkomst, hänvisningar, media och specifika
gallringsbestämmelser.
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•

Skanning, mikrofilmning och utskrift
Byte av databärare eller medium innebär gallring, om det leder till
informationsförlust, det vill säga förlust av möjliga
informationssammanställningar och/eller förlust av sökmöjligheter.
Elektroniska handlingar, information i IT-system eller liknande skrivs
ibland ut på papper eller mikrofilm/mikrofiche. Om information eller
möjlighet till sökningar och sammanställningar därmed förloras är
detta likvärdigt med gallring och förutsätter ett gallringsbeslut.
Detsamma gäller om man vill föra över information från papper till
någon form av elektronisk databärare och förstöra pappret.

Innan överlämning av arkivmaterial till centralarkivet ska
kontakt tas med arkivansvarig på
kommunledningsförvaltningen.

Dokument- och informationshanteringsplanens
uppbyggnad
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-07 att byta namn på planen
från dokumenthanteringsplan till dokument- och
informationshanteringsplan. Detta för att ge ett mer rättvisande
namn till planen som inte endast omfattar dokument utan flera olika
typer av informationsbärare.

Rensning

Dokument- och informationshanteringsplanen gäller för kommunens
samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
samt kommunfullmäktiges revisorer.

När ett ärende är avslutat ska akten rensas. Rensning innebär att
material som inte tillfört ärendet något kan tas bort. Om
arbetsmaterial däremot arkivläggs blir detta allmän handling och
omfattas av bestämmelserna om gallring. Normalt är att respektive
handläggare utför rensningen.

Planen inleds med de handlingar som är förvaltningsövergripande
och därefter redovisas handlingar som är specifika för kommunens
olika verksamhetsområden.

Arkivläggning av handlingar som ska bevaras
Material som ska bevaras för framtiden ska arkivläggas, det vill
säga, förpackas för förvaring, på ett sådant sätt att det utsätts för
minsta möjliga slitage. Det innebär att:
• Handlingarna ska vara rensade från arbets- och
informationsmaterial av tillfällig betydelse (exempelvis
reklam, utkast, kopior). Se avsnitt ovan.
• Plastfickor ska vara borttagna. Aktomslag avsedda för
arkivering ska användas.
• Gem ska vara borttagna.
• Handlingarna ska vara packade i godkända arkivkartonger,
på kartongens kortsida ska det stå skrivet med blyerts vad
kartongen innehåller.
• En arkivföljesedel ska medfölja leveransen till
kommunarkivet, på följesedeln ska det stå upptaget vad som
har överlämnats till kommunarkivet.
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1. Lednings- och förvaltningsövergripande administration
1.1 Allmän administration
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Aktförvaring

Vid inaktualitet

Arkivbeskrivning

Bevaras

Ett exemplar diarieförs
och arkiveras vid förändring
Ett exemplar diarieförs och
arkiveras vid förändring

Centralarkiv

Arkivförteckning

Bevaras

Anmälan av delegationsbeslut

2 år

Anmälningslistor

Vid inaktualitet

Arrangörslistor

Vid inaktualitet

Betygsförfrågningar

Vid inaktualitet

Dokument- och
informationshanteringsplan
Gåvor till kommunen

Bevaras
Bevaras

Gåvor till kommunen ska
registreras och förtecknas i
arkivförteckning

Intresseanmälningar

Vid inaktualietet

Ex E-tjänst anmälan om
språkkunskaper

Kopior och dubbletter där
arkivexemplar finns hos annan
myndighet

Vid inaktualitet

Exempelvis kopior på
protokoll, exemplar av
budgetdokument,
verksamhetsberättelser

Larmlista

Vid inaktualitet

Kontaktuppgifter till personal
som används vid extra
ordinär händelse.

Lokalbokningar

Vid inaktualitet

Lathundar och handböcker

Vid inaktualitet

Interna och externa
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv
Ärendehanteringssystem

Anmälan av delegationsbeslut

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Centralarkiv

8
Material och handlingar som rör
vänorter
Medgivande personadresserad post

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Mötesanteckningar från
presidier, beredningar
och/eller politiska arbetsgrupper
Polisanmälningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Polisanmälningar - beslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Presentationsmaterial

Vid inaktualitet

Processer

Vid inaktualitet

2c8

Protokoll eller Mötesanteckningar från
ledningsgrupper
(förvaltningsledning)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Protokoll eller mötesanteckningar från
avdelningsmöten, personalmöten,
informationsmöten
o d interna verksamhetsmöten

Vid inaktualitet

Om de inte innehåller beslut
eller unik information av direkt
betydelse för verksamheten.

Protokoll eller Mötesanteckningar från
avdelningsmöten, personalmöten,
informationsmöten
o d interna verksamhetsmöten

Bevaras

Om de innehåller beslut
eller unik information av direkt
betydelse för verksamheten.

Ärendehanteringssystem

Protokoll Anteckning

Remiss intern och extern förfrågningsunderlag
Skrivelse

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Remiss

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
som medför sakuppgift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anteckning

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
av ringa/tillfällig betydelse
Tjänsteskrivelse

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Utredningar och studier

Bevaras

Både externa och interna

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Yttranden/Remissvar

Bevaras

Interna och externa

Ärendehanteringssystem

Remiss

Vid inaktualitet

Exempelvis
powerpointpresentationer

Anteckning som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse

Bevaras
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1.2 Nämndadministration
Handling

Gallring

Beslut fattade av:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Arbetsutskott
- Kommunala råd
Förtroendemannaregister
Kallelser och föredragningslistor

2 år

Kungörelse och annonser inför
fullmäktigesammanträden

Vid inaktualitet

E-förslag som nått röstmål

Bevaras

E-förslag som inte nått röstmål

2 år

E-förslag som inte publiceras

2 år

Motioner

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

System för
förtroendemannaregister
Ärendehanteringssystem

Kallelse

Ärendehanteringssystem

E-förslag

Bevaras

System för hantering av eförslag
System för hantering av eförslag
Ärendehanteringssystem

Motion

Interpellation/frågor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Interpellation

Protokoll efter sammanträden med:
- Kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen
- Nämnder
- Arbetsutskott
- Kommunala råd
Regler och avtal för lån av läsplatta

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Reservation

Vid inaktualitet

Protokollsanteckning

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Anmärkning

Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år
Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år
Gallras i system för hantering
av e-förslag efter 2 år

När förtroendevald har
återlämnat läsplattan.
Reservation som har lämnats
in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats
Protokollsanteckning som har
lämnats in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats
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1.3 Klagomål och synpunkter
Handling

Gallring

Felanmälningar

2 år

System för felanmälan

Sammanställningar,
statistik och rapporter över synpunkter
och felanmälan
Synpunkter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Synpunkter

2 år

5 år

Anmärkning

Förvaring

Synpunkten gallras 5 år efter
att den kommit in.
Synpunkt som inkommit på
annat sätt än i system för
synpunktshantering gallras
när den registrerats.
Personuppgifter gallras 2 år
efter synpunkten kommit in.

System för
synpunktshantering

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
Rapport

System för
synpunktshantering

1.4 Korrespondens
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Korrespondens av betydelse, till
exempel:
- Brev
- E-post
- Sms
- Mms
- Chattkonversation
- Meddelande från röstbrevlåda
Korrespondens av rutinmässig karaktär
och/eller tillfällig betydelse

Bevaras

Korrespondens som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse.

Ärendehanteringssystem

Korrespondens

Vid inaktualitet

Exempelvis reklam,
kursinbjudningar
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1.5 Personuppgiftsadministration - GDPR
Handling

Gallring

Begära rättelse, radering eller
begränsning av behandlingen av sina
personuppgifter.
Registerutdrag

Vid inaktualitet

Registerförteckningar

Vid inaktualitet

Samtyckesblankett till behandling av
personuppgifter

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos förvaltningen har upphört

Samtyckesblankett till utlägg på
webbplats

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos förvaltningen har upphört

Samtyckesblankett till bildpublicering
(skolan)

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
eleven slutat förskola,
grundskola, gymnasieskola

1 år Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring

Begäran om samt svar
Ärendehanteringssystem
Styr- och ledningssystem

Gäller exempelvis
bildpublicering på webbplats,
sociala medier, tryckta
informationsmaterial.
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

12
1.6 Utbildningar/kurser anordnade av kommunen
Handling

Gallring

Deltagarlista

Vid inaktualitet

Kursanmälan

Vid inaktualitet

Planeringsunderlag

Vid inaktualitet

Program/kursinbjudan

Vid inaktualitet

Utbildningsmaterial, egenproducerat

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Utbildning

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

1.7 Enkäter skapade av kommunen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Enkätsammanställning/rapporter

Bevaras

Ett exempel av
frågeformuläret ska bevaras
tillsammans med
sammanställningen

Enkätverktyg

Enkätsvar och andra underlag som har
betydelse för verksamheten

Bevaras

Enkätsvar och andra underlag av ringa
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet

Enkätverktyg
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1.8 Ledning och styrning
Handling

Gallring

Bolagsordning

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Delegationsordning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Effektmål och aktiviteter

Bevaras

Föreskrift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Interna kontrollplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Intern kontroll

Intern kontroll - uppföljningsrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Intern kontroll

Kvalitetsdokument och
kvalitetsredovisning

Bevaras

Gäller de
kvalitetsredovisningar som
sker inom exempelvis skola,
barnomsorg och omvårdnad

Ärendehanteringssystem/
System för ledning och
styrning

Rapport

Styrdokument i form av:
- Policy
- Strategi
- Riktlinje
- Handlingsplan
- Föreskrifter
- Regel
- Rutin
Styrdokument i form av:
- Regel
- Rutin
Reglementen och arbetsordningar

Bevaras

Interna styrdokument

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Ärendehanteringssystem

Reglemente

Taxa

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Verksamhetsplan och
verksamhetsuppföljningar
Vision och målområden

Bevaras

Styr- och ledningssystem
Ärendehanteringssystem
Styr- och ledningssystem

Budget

Ägardirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Nämnd- och förvaltningsnivå.

Bevaras
Bevaras

Bevaras

Interna dokument

Den vision och de
målområden som antas av
kommunfullmäktige.
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Styr- och ledningssystem
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1.9 Kommunikation/information
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bildarkiv & fotosamlingar

Bevaras

Analoga

Tidaholms museum

Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som har ett historiskt
och/eller kulturellt värde
Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som saknar ett
historiskt och/eller kulturellt värde
Informationsskrifter och broschyrer

Bevaras

Digitala

Centralarkiv

Vid inaktualitet

Digitala

Bevaras

Gäller material från den egna
verksamheten. Digitalt och
analogt.

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Tillfällig information på kommunens
webbplatser, både interna och externa
Skärmdump på både den interna och
den externa hemsidans startsida och
struktur

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Pressmeddelanden

Bevaras

En gång om året samt vid
större förändringar.
Gäller även Turistbyråns
hemsida.
Digitalt och analogt

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Marknadsföringsmaterial

Vid inaktualitet

Bevaras

Av tillfällig karaktär, t ex
affischer
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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1.10 Kommunens sociala medier
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Inlägg av betydelse

Bevaras

Inlägg som tillhör ett ärende
och som tillför information
som är av betydelse för
kommunens verksamhet.
Gäller till exempel bloggar,
facebook, instagram, twitter
och youtube

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa
betydelse
Inlägg av kränkande/brottslig karaktär
eller med sekretessbelagda uppgifter

Vid inaktualitet
Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Inlägg som strider mot syftet med
kommunens närvaro på det sociala
mediet
Skärmdump på startsidan samt sidans
struktur på kommunens sociala medier

Omedelbart

Inlägget ska sparas som en
skärmdump och sedan
omedelbart tas bort från det
sociala mediet.
Skärmdumpen ska bevaras.
Till exempel marknadsföring
från externa företag
marknadsföring
Eftersom det är av värde att
se hur förvaltningen
presenterar sin verksamhet
för besökare på sociala
medier över tid ska startsidan
samt sidans karta/struktur
bevaras som en skärmdump
en gång i halvåret

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Bevaras

Bevaras
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1.11 Projekt skapade av kommunen
Handling

Gallring

Beslut om förstudie

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Förstudiedirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Förstudierapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Idéskiss

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Kommunikationsplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Projektdirektiv

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Projektgruppsanteckningar

Vid inaktualitet

Projektplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Status/delrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Slutrapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Styrgruppsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Utvärdering

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Dokumentation av
genomförande,
mål, metoder,
projektorganisation etc
Inklusive tid- och
aktivitetsplan, riskanalys och
projektkalkyl.

1.12 Statistik
Handling

Gallring

Arbetsmarknadsstatistik - AMPAK

10 år

Befolkningsförändringar - Avipak

10 år

Bostadsbyggnadsstatstik

10 år

Anmärkning

Material från Statistiska
centralbyrån (SCB)
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Räkenskapssammandrag

5 år

Statistiskt underlag för
befolkningsprognos
Statistik
- Till andra myndigheter, till exempel
Statistiska centralbyrån (SCB) och
Centrala studiestödsnämnden (CSN)
- Statistik från respektive
verksamhetsområde
- Statistik egenhändigt upprättad
Rapporter/redovisning från arbetsgivare

Vid inaktualitet

Övriga handlingar som tjänat som
underlag för registrering och
redovisning av den uppföljande
verksamheten

2 år

Vid inaktualitet

2 år

1.13 Stats- och EU- bidrag
Handling

Gallring

EU-bidragsansökningar

10 år

Statsbidragsansökningar

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Revision

Ärendehanteringssystem

Revision

1.14 Revision
Handling

Gallring

Revisionsrapporter

Bevaras

Revisionsunderlag

Bevaras

Dokumentation, rapporter och
arbetsunderlag
från revisorerna.
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1.15 Stiftelser
Handling

Gallring

Anmälningar till stiftelseregistret

Bevaras

Bidragsansökan till stiftelse samt beslut

Bevaras

Bokföring och kontoutdrag:
- Augusta Charlotta Gustafssons fond
- Samfonden vid Tidaholms grundskola
- Sociala samfonden i Tidaholm

10 år

Permutationsansökan

Bevaras

Stiftelseförordnande eller motsvarande

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Nämnd fattar beslut kring
detta
Augusta Charlotta
Gustafssons fond
avregistrerades 2014-08-07

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ansökningar till
Kammarkollegiet om tillstånd
att ändra, upphäva eller
åsidosätta föreskrifter i
stiftelseförordnandet,
överklaganden till domstol av
Kammarkollegiets beslut
Donationsurkunder,
gåvobrev, testamenten

Ärendehanteringssystem

Ansökan

Ärendehanteringssystem

Urkund

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

1.16 Särskilt gällande valnämnd
Handling

Gallring

Anmärkning

Anvisningar och utbildningsmaterial,
särskilt för röstmottagare och
kommunala bud, från Valmyndigheten
och länsstyrelsen som enbart gäller ett
val
Brevröster, för sent inkomna

Vid inaktualitet

Efter valet

Vid inaktualitet

När valet vunnit laga kraft
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Informationsmaterial, kommunspecifikt

Bevaras

För allmänheten, speciellt om
förtidsröstning och om
dubblettröstkort

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Kommunspecifikt utbildningsmaterial
och lokala instruktioner

Bevaras

Särskilt för röstmottagare och
kommunala bud

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Kvitton avseende från posten mottagna
röster
Omslag med budröster som underkänts
och tagits omhand

Sparas under valperioden

Med valperiod avses perioden
till nästa val
Med valperiod avses perioden
till nästa val

Omslag med ytterkuvert från godkända
budröster

Sparas under valperioden

Med valperiod avses perioden
till nästa val

Protokoll över mottagna förtidsröster

Sparas under valperioden

Röstkort som samlats upp i vallokaler
och röstningslokaler

Vid inaktualitet

Med valperiod avses perioden
till nästa val
När valet vunnit laga kraft

Röstlängder som använts vid val

Bevaras

Uppföljning av röstmottagningen

Bevaras

Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern och
extern information

Bevaras

Kartor och kodförteckningar över
valdistrikt eller motsvarande

Bevaras

Väljarförteckningar

Sparas under valperioden

Sparas under valperioden

Centralarkiv
Kommunens
planeringsunderlag till nästa
val
Kommunens
planeringsunderlag till nästa
val

Med valperiod avses perioden
till nästa val

405

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse Karta/ritning
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1.17 Vigseladministration
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om vigsel

1 år

Blankett/e-tjänst

Förrättarens protokoll

Bevaras

Intyg hindersprövning

Bevaras

Insänds årligen till
Länsstyrelsen
Lämnas till kommunen, fås
från Skatteverket

System för e-tjänst/akt hos
vigselförrättare
Centralarkiv

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv

1.18 Stipendier och utmärkelser
Handling

Gallring

Protokoll/förteckning rörande fördelning
och redovisning av premier och
stipendier
Urkunder

Bevaras
Bevaras

Anmärkning

Villkor för premier och
stipendier

406

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse Urkund

21

2. Personal
2.1 Anställning och rekrytering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Adress- och telefonlistor anställda

Vid inaktualitet

Anställningsavtal

Bevaras

Anteckning om kontroll från
belastningsregistret görs på
anställningsavtalet.

Personalakt

Ansökningshandling erhållen tjänst

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling ej erhållen tjänst

2 år

Rekryteringssystem

Förteckning över samtliga
sökande till tjänst

2 år

Kontaktuppgifter till anhörig

Vid inaktualitet

Lärarlegitimation

Bevaras

Personalakt

Sekretess/tystnadspliktsförbindelse

Bevaras

Personalakt

Spontanansökningar

Vid inaktualitet

Bevaras på de förteckningar
som är gjorda fram till
revidering av dokument- och
informationshanteringsplanen
2021-05-05

407

Rekryteringssystem

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.2 Avslut av anställning
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om avgång

Bevaras

Personalakt

Ansökan om pension

Bevaras

Personalakt

Arbetsgivarintyg

2 år

Lönesystem

Avgångsvederlag, beslut om

Bevaras

Personalakt

Besked till anställd som att
tidsbegränsad anställning inte kommer
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)
Beslut om uppsägning
på arbetsgivarens initiativ

Bevaras

Personalakt

Bevaras

Personalakt

Dödsfall, handlingar angående
exempelvis efterlevandeförsäkring

Bevaras

Personalakt

Pensionsbrev

Bevaras

Personalakt

Varsel till berört fackförbund enligt
§ 30a lag (1982:80) om
anställningsskydd (LAS)
Övriga handlingar som rör (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

Bevaras

Personalakt

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

2 år

2.3 Lönebidrag
Handling

Gallring

Anmärkning

Beslut om lönebidrag

Bevaras

Personalakt

Handlingsplan för lönebidragsanställda

Bevaras

Personalakt

408

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.4 Sjukfrånvaro
Handling

Gallring

Läkarintyg

2 år

Sjukanmälan/friskanmälan

2 år

Sjukersättning, beslut om

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaras på respektive
förvaltning
Personalakt

2.5 Övriga personalhandlingar
Handling

Gallring

Anmärkning

Anmälan om arbetsskada

Bevaras

System för arbetsskador och
tillbud

Disciplinärende, arbetstagare

Bevaras

Personalakt

Livränta

Bevaras

Personalakt

Lönesamtal

Vid inaktualitet

När anställning upphör

Medarbetarsamtal

Vid inaktualitet

När anställning upphör

Omplaceringsärende
- Utredningsdokument samt beslut

Bevaras

Personalakt

Rehabiliteringsutredning, till exempel:
- Rehabplan
- Läkarutlåtande
- Kontrakt

Bevaras

Rehabsystem

Tillbudsrapporter

10 år

Ändringsanmälan

Bevaras

System för arbetsskador och
tillbud
Personalakt

Ändringsanmälan

Víd inaktualitet

När blanketten är ifylld
gällande upptrappning
När blanketten endast är ifylld
gällande konto/kontoändring

409

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.6 Lön
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Arvode/ersättning till förtroendevalda
och övriga arvodister ej via lön:
- Förtroendevalda
- Ställföreträdare, god man med flera
- Övriga med arvoderat uppdrag

10 år 2 år

Avdrag för förmån via lön

2 år

Ersättning för utlägg via lön

10 år

Facklig tid, rapporter
och sammanställningar

2 år

Kontrolluppgifter

Bevaras

Ledighetsansökningar
- Kortare än 6 månader

2 år

Ledighetsansökningar
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag

2 år

Ledighetsansökningar
- Längre än 6 månader

Bevaras

Personalakt

Löne-/uppdragstillägg

Bevaras

Personalakt

Lönelistor

Bevaras

Mellan e-arkiv Microdata

Löneunderlag

2 år

Löneöversyn, protokoll från översyn

Bevaras

Månadsrapporter

2 år

Reseräkningar

2 år

Sjuk-och friskanmälan/anmälan om
vård av barn (VAB)
Skatter, jämkningar med mera

2 år

Skulder/utmätningar, införsel

10 år

Tjänstgöringsschema

2 år

Mellan e-arkiv Micordata

Personalarkiv

10 år

410

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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2.7 Arbetsmiljö
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Blankett för delegering av
arbetsmiljöansvar
Central samverkansmöte

Vid inaktualitet

Gallras när anställd avslutar
sin tjänst

Personalakt

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Förhandling enligt lag (1976:580 om
medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Förvaltningssamverkansmöte

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Lokalt samverkansmöte

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Protokoll arbetsmiljö

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Rapport årlig uppföljning systematiskt
arbetsmiljöarbete

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Arbetsmiljöronder,
skyddsronder
Årsärende

411

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3. Ekonomi
3.1 Bokföring
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anläggningsredovisning i Agresso

10 år

Anläggningsregister

10 år

Anläggningstillgångar

10 år

Arbetsgivareavgift

10 år

Attestliggarelistor, behörighet,
firmatecknare
Avstämningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Bokföring (Verifikationer)

10 år

Ordinarie bokningar,
kontantredovisningar,
reverseringar med mera

Bokslut/delårsrapporter

Bevaras

Ska ingå i diarieförda
handlingar.
Delårsrapport - per 31/8

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Bokslutsbilagor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Bokslutsunderlag

2 år

G:katalog ekonomiavdelning

Firmatecknare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Inläsning från Crom till Agresso
Postback
Interndebiteringar - underlag

10 år

Internfördelningar

10 år

Kontoplaner med kodförteckning,
kodplaner

Bevaras

Kontoutdrag

10 år

Årets befintliga
anläggningstillgångar och
händelser
Arbetsmaterial för årets
anskaffningar och
förändringar av
tillgångsvärden
Automatkostnadsfördelning
Ska ingå i diarieförda
handlingar

Vid inaktualitet

Beslut

Årskiftet 2010-2011

2 år
Interna fördelningar av
kostnader och intäkter
Hämtas årsvis från Agresso

412

G:katalog ekonomiavdelning
Ärendehanteringssystem

Budget
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Loggblad
-H1 Procapita
-Future VA/avfall
-H3eCompanion

Vid inaktualitet

Pärm hos
ekonomiavdelningen

Kvittens från inlämning av kontanter

Vid inaktualitet

Låneliggare

Bevaras

Namnprov för attestliggare

Bevaras

Slutamorterade lån

Bevaras

Specifikationer kundreskontra,
leverantörsreskontra

Bevaras

Bokslutsbilaga specifikation
till konton

Uppsättning Agresso

10 år

Årskiftet 2010-2011

Årsredovisning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Årsredovisning, verksamhetsberättelser

Bevaras

Ska ingå i diarieförda
handlingar
Ska ingå i diarieförda
handlingar

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Ändringar i Agresso

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Budget

Ärendehanteringssystem

Budget

Efter bokföring
Kvittenser fram till och med
2020 sparas i 10 år

Centralarkiv

3.2 Budget
Handling

Gallring

Budget förvaltningarnas förslag

Bevaras

Budgetanvisningar och cirkulär

10 år

Budgetdokument

Bevaras

Tilläggsanslag TA

10 år

Ska ingå i diarieförda
handlingar
Beslut om TA

413
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3.3 Övriga ekonomiska handlingar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Banktjänster

2 år efter inaktualitet

Avtal, fullmakter med mera

Kassaskåp

Betalda hyresskulder

2år

Borgensbeslut (kopia) samt
undertecknade handlingar till exempel
skuldebrev
Borgensförteckning

Vid inaktualitet

BUPP (Budgetuppföljning)

3 år

Deklaration

Bevaras

Fastighetsförsäkringar

2 år efter upphörande

Finsam (underlag för rekvisition)

2 år

Förekommande avtal på ek.avd

2 år efter inaktualitet

Försäkring

10 år

Lånehandlingar/skuldebrev
(kommunens)
Momsredovisning

Vid inaktualitet

Omställning Tidaholm Europeiska
Socialfonden
Pensionsplaceringsrapporter

10 år
10 år

Förut Nordearapporter nu
Agentarapporter

Ställ- Nyckelkodning - Nytillkomna och
avgångna fastigheter

10 år

Arbetsmaterial

Underlag för räddningstjänst

10 år

Årligt material för samarbetet

Utlämnande uppgifter

2 år

Vid inaktualitet

Kassaskåp
Med tillhörande skuldebrev

Kassaskåp

Centralarkiv

Mapp

Kassaskåp

10 år

414

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3.4 Särskilt gällande stiftelsen Hökensås semesterby
Handling

Gallring

Bokslut

10 år

Deklaration

10 år

Kontoutdrag

10 år

Momsredovisning

10 år

Verifikationer

10 år

Årsredovisning

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

3.5 Kundreskontra
Handling

Gallring

Anmärkning

Autogiromedgivande

Vid inaktualitet

Avslutade ärenden

10 år

Avskrivningar av kundfakturor
med beslut/specifikation

Obetalda kundfordringar

Vid inaktualitet

Kundinbetalningar

10 år

Påminnelser obetalda
kundfordringar,
inkassoärenden, fordringar
hos inkassobolag,
kronofogden med mera
Inbetalningar till OCR plusgiro
förs direkt över till
kommunens huvud plusgiro.

Kundinbetalningar manuella

10 år

Kundfakturaunderlag

10 år

Kundfordringar

10 år

Fakturering i Agresso
- Intern fakturering
- Extern fakturering
- EDP Future

415
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3.6 Leverantörsreskontra
Handling

Gallring

Anmärkning

Betalningar Crom

10 år

Upphörde 2010-12-31

Filer inlästa till Agresso

10 år

M:\agrprod\

Följesedlar

Vid inaktualitet

Inkassokrav

2 år

Komprimerade betalningsbekräftelser

10 år

Tidaholms kommun,
VA-verket, renhållningsverket

Leverantörsfakturor, digitala

Bevaras 10 år

Digitala fakturor bör enligt
SKR bevaras då det inte tar
någon plats och är lätta att
bearbeta och kan därför med
fördel lagras till nytta för
framtida utvärderingar och
forskning
Digitala leverantörsfakturor
före 2022-05-11 får inte
gallras

Leverantörsfakturor, papper

10 år

Makulerade leverantörsfakturor

2 år

Manuellt upprättade
leverantörsfakturor/utbetalningsorder
Påminnelser

10 år
Vid inaktualitet

416

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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3.7 Fordon
Handling

Gallring

Anmärkning

Besiktningsprotokoll

Vid inaktualitet

Beställning av reservdelar och övrig
utrustning till fordon
Däckbytesschema

Vid inaktualitet

Kallelse till besiktning

Vid inaktualitet

Körförbud

Vid inaktualitet

Körjournal

2 år

Leasingavtal

2 år

Efter avtalets utgång

Register över kommunens fordon

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Registreringsbevis fordon

Vid inaktualitet

När ägarbyte sker/avveckling
av fordon

Serviceprotokoll

Vid inaktualitet

Skadeanmälningar

Bevaras

Tvättschema

Vid inaktualitet

Övriga beslut om avgifter

Vid inakutalitet

Översikt över kommunens innehav av
fordon

Bevaras

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Ärendehanteringssystem

Rapport

Följesedel

Vid inaktualitet

Trängselskatt,
hastighetsöverträdelse,
parkeringsböter
Tas ut årsvis

417
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4. Upphandling och avtal
4.1 Formaliserad upphandling
Handling

Gallring

Anbud, antagna

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anbud

Anbud, ej antagna eller för sent
inkomna
Anbudsutvärdering

2 år

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Anbud

Anbudsöppningsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anbud

Annonsering

2 år

Avtal/ramavtal

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Begäran om och svar på
förtydliganden/kompletteringar
(korrespondens)
Beslut om avbruten upphandling

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Korrespondens

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Efterannonsering

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Kommunikation

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Överprövningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

Anmärkning

Protokoll/sammanställning
över kvalificering av
anbudsansökningar/intresseanmälningar
Räknat från den dag då avtal
om upphandling slöts

Annons efter avslutad
upphandling till EUT/TED

418
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4.2 Direktupphandling under 100 000 kronor
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anbud/offerter

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Avtal

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Tilldelningsbeslut

2 år

Efter avtalstidens utgång.
Blankett för dokumentation av
direktupphandling

Ärendehanteringssystem

Beslut - gallring 2 år

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

2 år

Efter avtalstidens utgång

Ärendehanteringssystem

Anbud - gallring 2 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Anbud

Ärendehanteringssystem

Avtal

Ärendehanteringssystem

Beslut

Ärendehanteringssystem

Anbud

4.3 Direktupphandling över 100 000 kronor
Handling

Gallring

Anbud/offerter

Bevaras

Avtal

Bevaras

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Blankett för dokumentation av
direktupphandling

419
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4.4 Övriga avtal (ej upphandling)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Avtal rörande enskild person

Bevaras

Personakt

Ärendehanteringssystem

Avtal

Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal
samt övriga markavtal

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Leasingavtal/kontrakt

2 år

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Övriga avtal av betydelse,
inklusive förvaltningsinterna

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Efter avtalstidens utgång

420
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5. IT, system och loggar
5.1 E-post
Handling

Gallring

Anmärkning

E-postlista

Vid inaktualitet

Lista över avsända och mottagna epostmeddelanden

3 månader

Meddelande i e-post som säkert
bedöms som virus och spam
Misstänkta spam-meddelanden i e-post

1 månad

Den lista som användaren
hanterar i sin inkorg.
Uppgifter tas bort i samband
med gallring och rensning av
e-post
Förutsatt att epostmeddelanden registreras
på annat sätt och inte behövs
för kontroll av överföring
Blockeras och överförs till
annan server

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Vid inaktualitet

5.2 Lokalt på datorerna
Handling

Gallring

Anmärkning

Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts

Vid inaktualitet

Filer som webbplatser sparar lokalt
på datorn för att spara
personliga inställningar
(Cookies, formulärdata, lösenord)
Intrångsförsök (lokal brandvägg)

Vid inaktualitet

Webbhistorik: Tidigare
besökta webbplatser.
Vanlig inställning är att filerna
gallras med automatik efter
20 dagar
Gallras av användaren vid
behov

Vid inaktualitet

Hanteras centralt på servarna
(jämför nedan)

421
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Kopior av webbsidor som
lagras i syfte att åstadkomma snabbare
åtkomst (temporary internet files)

Vid inaktualitet

Exempel på inställningar: 50
MB lagras lokalt på datorn.
Rensas med automatik.
Rensas även
vid ominstallation/byte av
dator, eller vid behov

Operativsystemets händelseloggar som
sparas lokalt på datorn

Vid inaktualitet

Tillfälliga elektroniska spår som sparas
för att underlätta internetanvändning
eller kommunikation (session cookie)

Vid inaktualitet

Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. 20 MB per loggfil
lagras lokalt på datorn,
rekommenderad inställning.
Används för felsökning med
mera. Inställningarna ska
dokumenteras i
systemdokumentationen.
När applikationen, webbsidan
eller webbläsaren stängs ner

422
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5.3 Centralt på servar
Handling

Gallring

Elektroniska spår som visar
ingångsförsök eller liknande
Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts
(brandväggslogg)

6 månader

Operativsystemets händelseloggar
som sparas lokalt på datorn

3 månader

Spår efter virusangrepp med mera.

3 månader

3 mån

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Registrerar till exempel IPadress, datornamn, vilken
adress uppkopplad mot,
tidpunkt (eventuellt
användarkonto).
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. Används för
felsökning med mera.
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen

5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera)
Handling

Gallring

Anmärkning

Användarkonto i användardatabas
(AD-Activite Directory) och
identitetshanteringskatalog

3 månader

Efter avslutad anställning.
Förutsatt att uppgifterna inte
har betydelse för tolkning av
händelseloggar i anslutna
system som ska bevaras
under en längre tid

423

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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Loggning av händelse
(till exempel in- och utloggning,
spärrning av konton)
i anknytning till användardatabasen
VPN-konton (inlogg utifrån)

3 månader

Systemdokumentation

Bevaras

Användarkort

Inställningar ska
dokumenteras
i systemdokumentationen

3 månader
Filserver

Vid inaktualitet

Om den är unik, annars
gallring vid inaktualitet
Gallras när anställning upphör

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Loggar för åtkomst av administrativa
uppgifter (personal, ekonomi,
ärendehantering, diarium med mera)

5 år

Loggar över genomförd
transaktionshantering i applikationer (så
kallad transaktionslogg)
Loggar över internetaccesser

1 år

Loggar över systemfel och
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen
(så kallad systemlogg)

3 månader

Loggar för chatt

3 månader

Övervaktningsloggar (intrångsförsök,
virusangrepp med mera)

3 månader

Utdragna/granskade loggar för
verksamhetssystem

2 år

5.5 Granskningsloggar

3 månader

Varierar beroende på
systemets innehåll och
säkerhetsklass, se
socialtjänsten
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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6. Barnomsorg och skola
6.1 Övergripande administration barnsomsorg och skola
Handling

Gallring

Anmälan om inflyttning eller utflyttning
av elev
Anmälan – utlåtande – beslut
- Skolinspektionen
- Barnombudsmannen
- Diskrimineringsombudsmannen
Anmälan till huvudman och
hemkommun om skolfrånvaro
Anmälan om skolgång för nyanlända

Bevaras

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Elevakt

Flyttas till 6.4

Ärendehanteringssystem

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem
Ärendehanteringssystem

Anmälan
Flyttad från 6.3
Ansökan

Ansökan
- Ansökan och beslut om att få bedriva
enskild verksamhet
- Ansökan och beslut om att få driva
enskild firma
- Ansökan och beslut om att få bedriva
kooperativ verksamhet
- Ansökan om att anordna gymnasial
lärlingsutbildning, handlingar rörande
detta
- Ansökan från olika instanser om
bidrag
- Ansökan till Samfonden
- Ansökan till Ernst Lundells
minnesfond
- Övrigt
Beslut från Migrationsverket

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut 2 år

Blankett - Handlingsplan skyddade
personuppgifter - Skydd av
personuppgift i verksamheten

Vid inaktualitet

Bevaras

Anmärkning

Alla anmälningar/beslut
rapporteras till nämnden och
diarieförs

Beslut tas i BUN. Diarieförs
digitalt.

Vid inaktualitet
Bör bevaras så länge
personen är aktuell i systemet
och personen bär skydd runt
personuppgifter
Se Rutin hantering av
skyddade personuppgifter
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Flyttas till 6.3
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OBS! Sekretess

Blankett
- Övergång från förskola till
förskoleklass
- Generell övergång från förskola till
föreskolesklass
- Övergång från förskoleklass till åk 1
-Övergång från åk 3-4, 6-7 samt
grundsärskola
- Övergång från åk 9 till gymnasie
Disciplinära åtgärder

Vid inaktualitet

Övergångsblanketter
gällande förskola gallras
utefter samtycke som
lämnats av
vårdnadshavare.
Övriga gallras när eleven
gått ur gymnasiet.

Bevaras

Handlingar rörande
avstängning/förvisning av
elev, varning etc.
Kopia i elevakt, se nedan.
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.

Domar

5 år

Överenskommelse angående
Interkommunal ersättning
- Barnomsorg
- Fritids
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola (grundskola/gymnasie)
- Gymnasiet
Kallelse till rättegång

Bevaras

Kränkande behandling information till
nämnd Anmälan om kränkande
behandling
Kränkande behandling

Bevaras

Delegationsbeslut som
bevaras

Vid inaktualitet

Bevaras

Delegationsbeslut av
utbildningschef när rektor
avslutat ärendet
Anmälan, utredning och
uppföljning om kränkande
behandling eller
diskriminering
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Flyttas till 6.3

Ärendehanteringssystem

Beslut
Flyttad från 6.3

Ärendehanteringssystem

Dom

Ärendehanteringssystem

Beslut

Ärendehanteringssystem

Kallelse

Draftit
Draftit
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Protokoll/minnesanteckningar:
- Skol-och personalkonferenser
- Ämnes- och klasskonferenser
Tillbud - förskolebarn och elever
- Skador
- Olyckor
- Andra tillbud
- Arbetsskada elev, exempelvis vid
prao

Bevaras

Överlämningsblankett (blankett som
följer med elev när hen slutar ett stadie
och börjar ett annat)

Vid inaktualitet

Överlämningsdokumentation

Bevaras

Bevaras

Ligger löpande under året i
Teams men läggs sedan in i
Evolution läsårsvis.
Elever: Skoladministratörer
diarieför i
ärendehanteringssystem och
skickar original till barn- och
utbildningskontoret
Förskolebarn: Skickas till
barn- och utbildningskontoret
för diarieföring
Gallras när eleven gått ut
gymnasiet

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Ärendehanteringssystem

Tillbud

Som följer elev när hen slutar
ett stadie och börjar vid ett
annat.
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.

Elevakt/PMO
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Se rad för blankett övergång

Flyttad till 6.3
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6.2 Barnomsorg
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan och beslut om reducerad
avgift
Ansökningar om plats eller ändring av
plats

Bevaras

Diarieförs

Ärendehanteringssystem

Beslut

Avstängning - Handlingar och beslut
om avstängning av barn/elev

10 år

Diarieförs

Ärendehanteringssystem

Beslut - barnomsorg

Beslut om placering inom
förskolan/fritidshemmet

Bevaras

Enligt skollagen 8:e kap. 5 §,
7§ och 9§
14:e kap 5 och 6§§
Årsärende

Ärendehanteringssystem

Beslut

Dagböcker och planeringskalendrar
som förs löpande

Vid inaktualiet

Dokumentation av
verksamheten görs i
årsredovisningen

Debiteringsunderlag/ debiteringslistor

3 år

Förvaltningsekonom

Dokument om pedagogisk inriktning
och verksamhet

Bevaras

Förteckning över barn/elever i
respektive förskola, fritids

Bevaras

Förtursärenden - handlingar och beslut
i förtursärenden

Bevaras

Diarieförs i årsärenden

Ärendehanteringssystem

Handlingar och beslut rörande barn
med särskilda behov

Bevaras

Förvaras hos specialpedagog
fram till slutarkivering
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i

Centralarkiv

2 år

IST förskola fritidshem
Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgs-administratör

Finns med i
verksamhetsberättelse med
mera. Diarieförs

Styr- och ledningssystem
Ärendehanteringssystem

Årsredovisning

IST förskola fritidshem/Extens
Elevadministrativt it-system
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Beslut
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PMO digital elevakt och
papper.
Handlingar rörande val av
skola/förskoleklass
Kölistor

1 år

Barnomsorgsadministratör

Vid inaktualitet

Köstatistik, beläggningsstatistik

Bevaras

IST förskola fritidshem/Extens
Elevadministrativt it-system
Styr- och ledningssystem

Matematiken, individen, omgivningen
(MIO)
Närvarolistor/dagjournaler

Vid inaktualitet

Placeringsmeddelande, erbjudande,
svar på placeringsmeddelande

2 år

Platsinnehavarens inkomstuppgifter

3 år

Schema, uppgifter om planerad
vistelsetid

3 år

Screening

Vid inaktualitet

Tillsynsrapport

Bevaras

Tidig registrering av språkutveckling
(TRAS)
Uppsägning av plats

Bevaras

Lämnas vidare till skolan

2 år

Finns idag både i system och
på papper.

Överklagan av skolplaceringsbeslut

Bevaras

3 år

Kan ingå i
verksamhets/årsberättelsen.
Finns i budgetdokument
Vid respektive förskola
1 år på enheten, därefter 2 år
hos
barnomsorgsadministratör
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.
Finns idag både i system och
på papper.

Lämna
hämta/Barnomsorgsadministr
atör
IST förskola fritidshem
Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgsadministratör
ExtensIST Elevadministrativt
it-system
IST Lämna hämta
Elevadministrativt it-system
/Barnomsorgs-administratör

Respektive förskola
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Ärendehanteringssystem

Rapport

Dokument färdigställda innan
2022-05-11 ska bevaras
IST förskola fritidshem
Elevadministrativt it-system
Ärendehanteringssystem

Överklagan
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6.3 Gemensam skola (förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

Tas fram årsvis efter klass.
Ska vara ett
pappersdokument enligt
SKOLFS 2011:123.
Eventuella förkortningar och
sifferkoder ska förklaras.

Centralarkiv

Vid inaktualitet

Övergångsblanketter
gällande förskola gallras
utefter samtycke som
lämnats av
vårdnadshavare.
Övriga gallras när eleven
gått ur gymnasiet.

Bevaras

Sorteras klassvis, skickas
läsårsvis
Kopia

Centralarkiv

Diagnostiska prov, elevlösningar

Vid inaktualitet

Sparas på respektive skola

Nationella prov i svenska och svenska
som andraspråk och elevlösningar

Bevaras

Gallras då betyget är satt och
tiden för omprövning av
betyget löpt ut.
Skickas årsvis.

Nationella prov, elevlösningar i samtliga
ämnen utom svenska

5 år efter provtillfället

Gallring kan ske retroaktivt

Sparas på respektive skola

Sammanställningar av resultat från
nationella prov utom svenska

5 år efter provtillfället

Gallring kan ske retroaktivt

Sparas på respektive skola

Sammanställningar av resultat i
nationella prov i svenska och svenska
som andra språk

Bevaras

Även klasslista

Centralarkiv

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Betyg
- Betygskatalog
- Betygssammanställningar
- Omprövning av betyg, beslut och
handlingar
- Resultat av prövning med anteckning
om givet betyg
- Skriftliga bedömningar/intyg
Blankett
- Övergång från förskola till
förskoleklass
- Generell övergång från förskola till
förskoleklass
- Övergång från förskoleklass till åk 1
-Övergång från åk 3-4, 6-7 samt
grundsärskola
- Övergång från åk 9 till gymnasie
Slutbetyg/examensbevis/studiebevis/gy
masieintyg

Flyttad från 6.1

Prov/nationella prov

430

Centralarkiv
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Skriftliga tester och prov, elevlösningar

Vid inaktualitet

Gallras då betyget är satt och
då tiden för omprövning av
betyget löpt ut

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång
Gallras av IT-ansvarig på
skolan.

Datoranvändning/avtal
Avtal datoranvändning

Respektive skola

Elevregistrering/ information
Anmälan om skolgång för nyanlända

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut om att gå om årskurs eller
uppflyttning till högre årskurs

Bevaras

Rektorsbeslut enligt skollag
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.

Blankett - Handlingsplan skyddade
personuppgifter - Skydd av
personuppgift i verksamheten

Vid inaktualitet

Disciplinära åtgärder

Bevaras

Bör bevaras så länge
personen är aktuell i systemet
och personen bär skydd runt
personuppgifter
Se Rutin hantering av
skyddade personuppgifter
OBS! Sekretess
Handlingar rörande
avstängning/förvisning av
elev, varning etc.
Kopia i elevakt, se nedan.
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
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Anmälan
Flyttad till 6.1

Elevakt

Flyttad från 6.1

Ärendehanteringssystem

Beslut
Flyttad till 6.1
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Elevakt
Elevvårdskonferens (EVK)
Kartläggning
Utredning av elevs behov av särskilt
stöd
Åtgärdsprogam
Anpassad studiegång
Dokumentation av extra anpassningar
Samråd med vårdnadshavare
Underlag till yttrande/beslut gällande
AS/HFA-elever
Kallelser/Protokoll/minnesanteckningar
SIP - samlad individuell plan
Återgivningar från specialistnivå
Elevhistorik
Uppgifter om elevs studieplan, tillval,
eventuellt studieavbrott,
studieförändring och skolgång
(klasstillhörighet, skolor etc.)
Elevhälsoteam (EHT)

Bevaras

För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.

Elevregister, förteckningar eller
sammanställningar

Bevaras

Förteckning eller register över elever
som är folkbokförda i andra kommuner
men studerar i Tidaholm

Bevaras

Förvaras på respektive skola i
5 år, därefter centralarkiv
Förteckning bevaras i Extens

Centralarkiv/Extens
Elevadministrativt it-system

Förteckning eller register över
Tidaholmselever som studerar i andra
kommuner eller på friskolor
Handlingar rörande lokala, individuella
kurser och projektarbeten.

Bevaras

Förvaras på respektive skola i
5 år, därefter centralarkiv

Centralarkiv/Extens
Elevadministrativt it-system

Grupplistor, kurslistor av tillfällig
betydelse
Klasslistor

Vid inaktualitet

Närvaro- och frånvarouppgifter,
ansökan ledighet för elev

Vid inaktualitet

Bevaras

10 år

Extens
Elevadministrativt it-system

Gallras 10 år efter att eleven
slutat nian.

PMO elevhälsojournal
Extens/
Elevadministrativt it-system

Bevaras

Bevaras

Elevakt - bevaras under
skolgång på respektive skola
- därefter centralarkiv

Extens
Elevadministrativt it-system

Skickas med slutbetygen när
de skickas till centralarkivet
för arkivering

Centralarkiv
V-Klass och Skola24
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Omval/ byte av skola/ klass

Vid inaktualitet

Protokoll elevråd

Bevaras

Samtycke för behandling av namn, bild
och rörlig bild avseende barn/elever i
förskolan/skolans verksamheter
Signeringslista för egenvård

Vid inaktualitet

Skolkatalog

Bevaras

Timplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Utvecklingssamtal eller motsvarade,
anteckningar

Vid inaktualitet

Ansvarig lärare

Överenskommelse medverkan i
egenvård

Vid inaktualitet

Överklagat beslut - vid avslag

Bevaras

Överlämningsdokumentation

Bevaras

Vid inaktualitet

Ligger löpande under året i
Teams men läggs sedan in i
Evolution läsårsvis.

Ärendehanteringssystem

När eleven slutat på sin
skolenhet eller ny
överenskommelse görs
Skickas till arkivet läsårsvis

Förvaring vid skolenhet

När eleven slutat på sin
skolenhet eller ny
överenskommelse görs
Om eleven inte får ansökan
beviljad om att byta
exempelvis skola/klass
Som följer elev när hen slutar
ett stadie och börjar vid ett
annat.
För elever födda 2015 och
senare endast PMO digital
elevakt.
För grundskoleelever och
gymnasieelever födda före
2015 finns handlingar både i
PMO digital elevakt och
papper.
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Protokoll

Centralarkiv

Delegationsbeslut

Förvaring vid skolenhet

Ärendehanteringssystem

Beslut

Elevakt/PMO

Förklara PMO - digitala
journal för elevhälsan
Flyttad från 6.1
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Modersmålsundervisning/ svenska
som andra språk/skolgång för
nyanlända
Beslut om undervisning i svenska som
andra språk

Vid inaktualitet

Elevakt

Beslut om placering i förberedelseklass
prioriterad timplan anpassad timplan,
individuell timplan, utökad
studiehandledning
Beslut om att svenska som andra språk
upphör

Vid inaktualitet

Elevakt

Vid inaktualitet

Elevakt

Ansökan/beslut om
modersmålsundervisning

Vid inaktualitet

När eleven slutat skolan

På respektive skola

Anmälan/beslut om svenska som
andraspråk

Vid inaktualitet

När eleven slutat skolan

På respektive skola

Förteckning över elever som fått
modersmålsundervisning och
studiehandledning
Schema

Bevaras

Schema klass

Bevaras

Schema lärare

Vid inaktualitet

Extens
Elevadministrativt it-system

Årsärende/Läsårsvis

Ärendehanteringssystem

Undervisningsplanering
Ansökningar med underlag och beslut
om mottagande till särskola

Bevaras

Delegationsbeslut

Elevakt

Beslut om mottagande till särskola

Bevaras

Delegationsbeslut

Ärendehanteringssystem

Handlingar som presenterar de ämnen
som eleverna kan välja som tillval.
Individuellt val
Kursutvärderingar

Bevaras

Läromedelsförteckning

Vid inaktualitet

Läromedel, egenproducerade

Vid inaktualitet

Språkval

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Centralarkiv
Gallras av ansvarig lärare
efter avslutad skolgång
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6.4 Grundskolan
Handling

Gallring

Anmälan om inflyttning eller utflyttning
av elev
Elevens val

Bevaras
Vid inaktualitet

Inlämnad blankett

Intyg om avgång från grundskola

Bevaras

Förvaras tillsammans med
betygskatalog

Centralarkiv

Praktik/Praktisk arbetslivsorientering
(PRAO)
Ansökan och beslut om elevers
placeringar under praktik och PRAO
Handlingar rörande praktik
och praktikplatser

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Elevakt

Flyttad från 6.1

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

6.5 Gymnasieskola
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälningar till prövning/genomförd
prövning

Vid inaktualitet

Extens
Elevadministrativt it-system

Ansökan om kursbyten
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc

Vid inaktualitet

När prövningen är genomförd
och uppgiften är
dokumenterad
Gallras då antagningen gjorts
på elevkort eller motsvarande

Ansökan och beslut om
inackorderingstillägg

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Ansökan om utökat program

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Antagningslistor

Vid inaktualitet

Digitalt
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Extens
Elevadministrativt it-system

Extens
Elevadministrativt it-system

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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APL
-APL kontrakt
-Målfyllelsedokument
Begäran om förlängd kurs

Vid inaktualitet

Gallras av ansvarig lärare.

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Beslut antagning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Beslut om att elev får byta studieväg

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Beslut om förlängning av undervisning
på nationellt program
Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individuellt val
Beslut om utskrivning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Dokumentation anpassningar

Bevaras

V-Klass

Färdskrivarkort

Vid inaktualitet

Samlat betygsdokument/utdrag ur
betygskatalog kopia
Specialarbeten, projektarbeten,
gymnasiearbeten
Lärlingsutbildning/
platser/handlingar
Dokumentation av lärlingsarbetet

Bevaras

Bevaras

Centralarkiv

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven
och mottagande arbetsplats

Bevaras

Centralarkiv

Intyg från arbets-/praktikplatser

Bevaras

Minnesanteckningar:
- Lärlingsråd
- Programråd/yrkesråd

Bevaras

Bevaras

Utbildningskort till tunga
fordon - Rudbecksgymnasiet
För elever som ej får
slutbetyg/gymnasieexamen
Av gymnasiearbeten bevaras
endast titel och beskrivning.

Om en elev avbryter den
arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen ska rektor
utfärda ett intyg om eleven
begär det med uppgifter om
hur stor del av utbildningen
som eleven har genomgått
och innehållet i den
genomgångna delen av
utbildningen
Digitala originalet sparas på
Rudbecksgymnasiets
serverplats. 1 gång per år
läggs alla dokument in i
ärendehanteringssystem.
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Centralarkiv

Ärendehanteringssystem

Anteckning
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Rapport till centrala
studiestödsnämnden (CSN)
Sammanställning studieavbrott

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Bevaras

Skickas läsårsvis

Centralarkiv

Utvecklingssamtal eller motsvarade,
anteckningar

Vid inaktualitet

Ansvarig lärare

Valblanketter gällande individuella val,
inriktning, programfördjupning
Yttrande/beslut gällande AS/HFAelever

Vid inaktualitet

Anteckningar
Av ansvarig lärare efter
avslutad skolgång
Efter avslutad skolgång

Bevaras

Asperger/Högfungerande
autism

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Akter över ungdomar i den uppföljande
verksamheten.

Bevaras

IST-hypernet
IST webbportal

Elevregister förteckningar och
sammanställningar

Bevaras

Övriga handlingar som tjänat som
underlag för registrering och
redovisning av den uppföljande
verksamheten.

Vid inaktualitet

Individuell elevplan
Av KAA-ansvarig
Webbportalen är en
samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund.
Webbportalen är en
samverkan med Skaraborgs
kommunalförbund.
Av KAA-ansvarig
När vederbörlig redovisning
eller kontroll skett och
handlingarna inte längre
behövs för förvaltningen.

6.6 Kommunens aktivitetsansvar
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IST-hypernet
IST webbportal

52
6.7 Vuxenutbildning - Kompetenscentrum
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälningar till prövning/genomförd
prövning

Vid inaktualitet

Extens
Elevadministrativt it-system

Ansökan om kursbyten
Ansökan studieavbrott/ändrat tillval etc

Vid inaktualitet

När prövningen är genomförd
och uppgiften är
dokumenterad
Gallras då antagningen gjorts
på elevkort eller motsvarande

- Anmälningar
- Ansökningshandlingar

Vid inaktualitet

Respektive skola

Antagningslistor

Vid inaktualitet

Tidigast efter att eleven
avslutat sin utbildning.
Ansökningshandlingar från
elever som nekats utbildning
gallras tidigast efter nekandet
Ansökningar till
yrkesutbildningar, kan sparas
om någon elev slutar, så att
ny elev kan ringas in. Gallras
när ej ny elev kan tas in på
redan startad kur för att det
gått för lång tid in på kursen.
Digitalt

Lärlingsutbildning/
platser/handlingar
Dokumentation av lärlingsarbetet

Bevaras

Intyg från arbets-/praktikplatser

Bevaras

Utbildningskontrakt/avtal mellan eleven
och mottagande arbetsplats

Bevaras

Extens
Elevadministrativt it-system

Extens
Elevadministrativt it-system

Centralarkiv
Om en elev avbryter den
arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen ska rektor
utfärda ett intyg om eleven
begär det med uppgifter om
hur stor del av utbildningen
som eleven har genomgått
och innehållet i den
genomgångna delen av
utbildningen
Centralarkiv

438

Dokumenttyp i
kommunens
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Rapport till centrala
studiestödsnämnden (CSN)
Samlat betygsdokument/utdrag ur
betygskatalog kopia
Specialarbeten, projektarbeten,
gymnasiearbeten

Vid inaktualitet

Efter avslutad skolgång

Bevaras

För elever som ej får
slutbetyg/gymnasieexamen
Av gymnasiearbeten bevaras
endast titel och beskrivning.

Centralarkiv

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

6.8 Kulturskola
Handling

Gallring

Kursprogram i foldrar

Bevaras

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Centralarkiv

Elevregistrering
Deltagaranmälningar

3 år

Närvarolistor

3 år

Elevregister/förteckningar, grupplistor
och liknande

Bevaras

Efter avslutade studier

IST Kulturskola
Elevadministrativt it-system
IST Kulturskola
Elevadministrativt it-system

Undervisningsplanering
Ensemblelistor

Bevaras

Inventarieförteckning

Bevaras

Scheman, med uppgift om lärare, tider
och instrument

Bevaras

Musikskolans avgifter (underlag)

Bevaras

Årsärende från IST
Kulturskola.
Det ska finnas en aktuell
förteckning

Ärendehanteringssystem

Rapport

Centralarkiv
Centralarkiv

Beslut tas i nämnd

439

Ärendehanteringssystem

Tjänsteskrivelse
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6.9 Skolmåltidsverksamhet - flyttad till 12.9
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Ansökan om livsmedelsanläggning,
godkännande samt beslut om
riskklassificering, inspektionsrapporter

Bevaras

Ansökan/fördelning av mjölkstöd

Bevaras

Behov/önskemål om specialkost

Vid inaktualitet

Förteckning över serverade måltider

Vid inaktualitet

Handlingar rörande egenkontroll av
livsmedelshantering/ anläggning (EKP),
prover, friskintyg

5 år

Skolkök

Interna avtal om leverans av färdiga
portioner (skolmåltider), samt
distributionslistor
Matsedlar

Vid inaktualitet

Skolkök

5 år

Matilda

Protokoll från mat-/kostråd eller
motsvarande
Recept, näringstabell. Skolkostens
sammansättning

5 år

Respektive skola

Vid inaktualitet

Matilda

Lämnas in för varje läsår
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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6.10 Skolskjutsverksamhet
Handling

Gallring

Ansökan och beslut om skolskjuts som
blivit överklagade

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan alternativt Beslut

Ansökan och beslut om skolskjuts vid
växelvis boende

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Ansökan och beslut skolskjuts

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut om skolskjuts som blivit
överklagade
Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut skolskjuts

2 år

Ärendehanteringssystem

Skolskjuts

Beslut om skolskjuts i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Buss-/skolkort, handlingar rörande
skolskjutsverksamheten

Vid inaktualitet

Dispensansökningar och beslut om
skolskjuts i enskilt fall

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan alternativt Beslut

För skolskjutsverksamheten inkomna
uppgifter, elevförteckningar, scheman
med mera
Skolskjutsregister

Vid inaktualitet

Övriga handlingar rörande
skolskjutsverksamheten

Vid inaktualitet

1 år efter senaste
anteckningen

Anmärkning

Digitalt. I datasystemet ligger
all skolskjutsplanering för
aktuellt år

Till exempel uppgifter om
antagna
entreprenörer, antal elever
per skjuts, färdtid med mera.

441

System för
skolskjutsplanering
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6.11 Skolbiblioteket
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Beståndsregister

Bevaras

Tas från Koha 1 gång per år
och läggs i årsärende.

Ärendehanteringssystem

Rapport

Handlingar rörande samverkan, projekt
med mera

Bevaras

Finns på skolans plan under
elevutveckling och lärande.
Special/projektarbete

Prenumerationsregister

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Register över låntagare

Vid inaktualitet

Koha
Tas ut från Koha 1 gång per
år och läggs i årsärende
Koha

Statistik; låntagare, antal in- och utlån,
antal lånade böcker, lån per bok etc

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Uppgift om lån per elev

Vid inaktualitet

Koha
Tas ut från Koha 1 gång per
år och läggs i årsärende
Vid återlämnandet

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avvikelserapporter Lex Maria

Bevaras

Patientdatajournal

Avvikelserapport Lex Sara

Bevaras

Patientdatajournal

Läkare och skolsköterskas
anteckningar

Bevaras

Patientdatajournal

Patientsäkerhetsberättelse

10 år

Samtliga journalhandlingar

Bevaras

Koha

6.12 Skolhälsovård

Uppdateras 1 gång om året
Patientdatajournal
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Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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7. Kultur och fritid
7.1 Administration särskilt gällande kultur- och fritid
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan om bidrag (idrottsförening,
kulturförening, övriga)

5 år

Efter sista giltighetsdatum

Ärendehanteringssystem

Ansökan - bidrag föreningar

Badstatistik

Bevaras

Årsärende

Ärendehanteringssystem

Rapport

Bakteriologiska undersökningar

2 år

Bokningssystem FRI
Boknings- och bidragssystem
Föreningsregister

3 år
5 år
Bevaras

Pärm på fritidssamordnarens
kontor.
Pärm på enhetschefen för
fritidskontor.
Bokningssystem
Boknings- och bidragssystem
Ärendehanteringssystem

Rapport

Polistillstånd

5 år

Ärendehanteringssystem

Polistillstånd

Register konstverk

Vid inaktualitet

Verksamhetsstatistik

10 år

Miljöhandbok

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Till historik efter 3 år.
Finns på hemsidan, årligt
uttag.
I nummerordning

7.2 Lotterier
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan om registrering av lotterier
(inklusive bilagor)
Redovisning av lotterier (inklusive
bilagor)
Redovisning till lotteriinspektionen

5 år

Efter sista giltighetsdatum

Ärendehanteringssystem

Lotterier

Ärendehanteringssystem

Lotterier

5 år
Vid inaktualitet

443
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7.3 Bibliotek
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Beståndregister

Vid inaktualitet

Kungliga bibliotekets statistik

Bevaras

Gallras exempelvis när media
är inaktuell, trasig eller finns i
dubblett
Årligt uttag av
verksamhetsstatistik

Kungliga bibliotekets
databas/arkiv

Låntagarregister

Vid inaktualitet

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

7.4 Budget- och skuldrådgivning
Handling

Gallring

Anmärkning

Statistikunderlag/statistik som
sammanställts
till årsstatistik eller motsvarande
Årsstatistik

Vid inaktualitet

All fakta finns avidentifierad
hos Konsumentverket.

Bevaras

Statistikprogram som
Konsumentverket
tillhandahåller, BOSS+.
Årsärende i Evolution

Ärenden gällande budgetrådgivning,
följande handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter
- Kalkyler
- Förslag till hushållsbudget
Ärenden gällande skuldrådgivning ej
prövade enligt
skuldsaneringslagen, följande
handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter

5 år

Låst dokumentskåp

5 år efter avslutad
rådgivning

Låst dokumentskåp

444
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- Kalkyler
- Underlag från långivare
- Kopior av korrespondens
- Överenskommelse med
fordringsägare
Ärenden gällande skuldrådgivning
prövade enligt
skuldsaneringslagen, följande
handlingar:
- Ärendeblad
- Minnesanteckningar
- Skuldöversikter
- Kalkyler
- Underlag från långivare
- Kopior av korrespondens
- Överenskommelse med
fordringsägare
- Kopior av ansökan och beslut från
Kronofogdemyndighet
- Tingsrättsbeslut

5 år efter avslutad
rådgivning

Låst dokumentskåp

7.5 Museum
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Föremålsregister

Bevaras

Gallras exempelvis när media
är inaktuell, trasig eller finns i
dubblett

Tidaholms museum

445

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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8. Äldre, handikappomsorg samt socialpsykiatri, arbete och sysselsättning
8.1 Administration särskilt gällande omvårdnad
Handling

Gallring

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälningar och utredningar enligt
Lex Maria
Anmälningar och utredningar enligt Lex
Sarah
Befolkningsregister

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Lex Maria

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Lex Sarah

Enkäter

2 år

Inkomstuppgifter

2 år

Kompetensplan

Vid inaktualitet

Nyckelkvittenser och nyckelförteckning

Bevaras

Omvårdnadsförvaltningen

Organisationsplaner

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Protokoll vid skyddsrond och
internkontroll
Säkerhetsrutiner för förvaltningen

Bevaras

Tillsynsrapporter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Vårdtyngdsmätningar

Vid inaktuallitet

Efter sammanställning

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förhandsbedömning/aktualisering som
inte leder till utredning
Förhandsbedömning/aktualisering som
leder till utredning

1 år

Magna Cura

Bevaras

Personakt

Vid inaktualitet

Anmärkning

Digitalt, vårdtagare/klienter
gallras efter regler för
personakt
Svara på enkäter från
socialstyrelsen, statistiska
centralbyrån (SCB)

Kan gallras efter 3 år om ny
upprättas varje år

Vid inaktualitet

8.2 Handläggning SOL

446
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8.3 Personal omvårdnad
Handling

Gallring

Delegering

3 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Magna Cura

8.4 Handläggning SoL/LSS
Handling

Gallring

Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man
Ansökan om insatser och eventuella
bilagor
Avgiftsbeslut

5 år

Avvikelserapporter Lex Sarah

5 år

Beslut

5 år

Dom

5 år

Fullmakt

5 år

Förhandsbesked

5 år

Genomförandeplan/individuell plan

5 år

Handlingar som rör beslut och
placeringar i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och
ungdomar
Inkomna och utgående handlingar av
betydelse för ärendet
Kopior av anteckningar från annan
kommun/landsting
Levnadsberättelse

Bevaras

Mottagningsbevis/delgivningserkännande

5 år

Anmärkning

Förvaring

Digitalt

Personakt

5 år
5 år

5 år
Vid inaktuallitet
Vid inaktuallitet

Om relevant anteckning gjorts
i personakt
Läggs i personakt vid avslut

447

Dokumenttyp i
kommunens
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62
Personakt

5 år

Personakt 5, 15, 25 i månaden

Bevaras

Social dokumentation som rör enskild

5 år

Underlag för bedömningar av aktiviteter
i det dagliga livet (ADL)
Utlåtande från läkare, psykolog, kurator
skola med mera
Yttrande

5 år

Ärendeblad, utredning, utlåtande

5 år

Överklagande med bilagor

5 år

Centralarkiv

5 år
5 år

8.5 Hälso- och sjukvård
Handling

Gallring

Anmärkning

Avvikelserapport Lex Maria

10 år

Daganteckningar

10 år

Epikriser, behandlingsanvisningar

10 år

Läkare- och psykologutlåtande

10 år

Läkemedelslista och apodoslista

10 år

MMT-tester

10 år

Mätvärden

10 år

Signeringslista för skötsel av
läkemedelsförråd
Patientjournal

10 år
10 år

Magna Cura och pappersakt

Patientjournaler födda 5, 15, 25 i
månaden
Provtagning

Bevaras

Centralarkiv

Signeringslistor läkemedel

10 år

Träningsprogram

10 år

10 år
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Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
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8.6 Äldreboende
Handling

Gallring

Egenkontroll av livsmedelshygien, kyl,
frys
Hyresavtal

2 år

In- och uttagningsblanketter för
fickpengar
Protokoll boenderåd

10 år

2 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Gallras efter utflyttning

Bevaras

Respektive enhet

8.7 Hemvård
Handling

Gallring

Larmlistor

Vid inaktivitet

Larmrapporter

5 år

Larmremsor aktiva larm

2 år

Nyckelkvittenser

2 år

Nyckelregister

Vid inaktuallitet

Närvaro- och frånvarorapport

Vid inaktuallitet

Planering av dagligt arbete hos
vårdtagare

1 år

Anmärkning

Förvaring

Server, uppgifter om larm
dokumenteras i journal
Efter återlämnande
Underlag för debitering
Magna Cura

449

Dokumenttyp i
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8.8 Kök - flyttad till 12.9
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Beställningar

Vid inaktualitet

Matilda

Matdistributionslistor

Vid inaktuallitet

Matilda

Matsedel/Listor

Vid inaktualitet

Matilda

Recept

Vid inaktualitet

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

8.9 Ekonomi omvårdnad
Handling

Gallring

Inkomstförfrågan och omräkning av
avgifter

1 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

8.10 LSS
Handling

Gallring

Ansökan om att bli
kontaktfamilj/stödfamilj
Avtal kontaktfamilj/stödfamilj

Bevaras
Bevaras

Personakt

Avtal kontaktperson

Bevaras

Personakt

Utredning om kontaktfamilj

Bevaras

Respektive enhet

Respektive enhet

450
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8.11 Bilar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Körjournal

1 år

Årsvis

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Behörighetskort

2 år

Vid inaktuallitet

Loggar

10 år

Digitalt

Logglistor

2 år

Systemdokumentation

Bevaras

Förändringar i
verksamhetssystem

Omvårdnadsförvaltningen

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ansökan och tillstånd om färdtjänst och
riksfärdtjänst

5 år

Registreras i Websolen.
Förvaras i personakt i
närarkiv

Ärendehanteringssystem

Färdtjänst

Övriga handlingar gällande resor

Vid inaktualitet

Ärendehanteringssystem

Färdtjänst

8.12 Verksamhetssystem

8.13 Handläggning färdtjänst

451
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8.14 Särskilt gällande Arbetsmarknadsenheten (AME)
Handling

Gallring

Utredningsdokument,
arbetsförmågebedömningar

5 år

Anmärkning

Förvaring
Arbetsmarknadsenheten

452

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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9. Individ- och familjeomsorg
9.1 Familjerätt
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Familjerätt
- Faderskap
- Adoption
- Vårdnad
- Boende
- Umgänge

Bevaras

Fastställda underhåll som uppstått i
samband med utredning av faderskap

Bevaras

Fastställda underhåll som inte uppstått i
samband med utredning av faderskap
Handlingar i rättsgenetiska och
rättsmedicinska undersökningar

Vid inaktualitet

Handlingar om underhållsbidrag som
upprättas i samband med
faderskapsutredning
Handlingar om underhållsbidrag som
inte upprättas i samband med
faderskapsutredning
Handlingar om vårdnaden om barn

Bevaras

Bevaras

Centralarkiv

Handlingar rörande nedläggning av
faderskapsutredning

Bevaras

Centralarkiv

Centralarkiv

Bevaras endast om de
uppstått i samband med
utredning av faderskap

Bevaras

Centralarkiv

Centralarkiv
Om det upprättats i samband
med faderskapsutredning

Centralarkiv

Vid aktualitet

453

Dokumenttyp i
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9. 2 Familjehem och placering av barn
Handling

Gallring

Ansökan att få bli familjehem - om det
blir familjehem
Ansökan att få bli familjehem - om det
inte blir familjehem
Begäran om underhåll avseende
placerat barn
Förteckning över placerade barn

Bevaras

Intresseanmälan familjehem

3 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Personakt

5 år
10 år
Vid inaktualitet

9.3 Dödsboanmälan
Handling

Gallring

Dödsboanmälan

10 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

9.4 Serveringstillstånd
Handling

Gallring

Handlingar rörande tillfälliga tillstånd

5 år

Korrespondens rörande alkoholtillstånd

5 år

Restaurangrapporter

10 år

Serveringsansvariga personer

Vid inaktualitet
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Serveringstillstånd
- Utredningar
- Beslut
- Tillståndsbevis
- Domar
- Tillsyn
- Statistik
- Alkoholtillstånd (Alk-T)
Tillsynshandlingar rörande
inspektioner och kontroll

Bevaras

Centralarkiv

5 år

9.5 Handläggning SoL, LVU och LVM
Handling

Gallring

Anmälningar, rapporter etc. som rör
enskild person men som inte ger
upphov till ärende
Ansvarsförbindelser, kostnader

5 år

Ansökan

5 år

Ansökan till institutioner om vård

5 år

Ansökan vård LVM

5 år

Avräkningshandlingar

5 år

Placeringsavtal

5 år

Begäran om handräckning

5 år

Begäran om utredning

5 år

Beslut från invandrarmyndighet

Vid inaktualitet

Beslut i enskilt ärende

5 år

Dom och handling i domstolsärende

5 år

Efterlysningar

5 år

Fullmakter

Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Procapita

5 år
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Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Dom

70
Förmedlingsmedel
- ekonomisk redovisning
- överenskommelser/avtal och
fullmakter kring egna medel

10 år

Förundersökningsprotokoll

Vid inaktualitet

Handlingar i underhållsärenden (avtal,
dom, ekonomisk utredning,
omprövning)
Handlingar rörande rättshjälp

5 år

Identitetsstyrkande handlingar

Bevaras

Inkomna anmälningar

5 år

Kallelse (till rättegångsmöte med
socialtjänsten)

Vid inaktualitet

Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner (undersökning
utförd på uppdrag av socialtjänsten)

Vid inaktualitet

Kopior på hyreskontrakt

Vid inaktualitet

Korrespondens i ärendet

5 år

Meddelande från hyresvärd, skuld,
uppsägning
Meddelande om förundersökning

Vid inaktualitet

Meddelande om utskrivning

Vid inaktualitet

Meddelande om åtalsunderlåtelse/att
åtal ska väckas

Vid inaktualitet

Mottagningsbevis/delgivningskvitto
Personakt IFO

Avser ärende (02) om
förmedling. Ekonomisk
redovisning av hantering av
klients egna medel.
Underlaget ska läggas i ett
särskilt omslag i akten för att
underlätta urplockning i
samband med leverans till
Regionarkivet efter 5 år
(handlingarna ska inte följa
med akten)
Endast domar diarieförs i
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Dom

Vid inaktualitet
Socialförvaltningen
Anmälan som ger upphov till
att ärende överförs till
personakt och gallras enligt
dessa regler
Ärendehanteringssystem

Kallelse

2 år

Ärendehanteringssystem

Delgivningskvitto

5 år

Procapita

Vid inaktualitet
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Personakt IFO, födda dag 5, 15, 25 i
månaden samt alla placerade enligt
SoL, LVU
Rekvisitioner

Bevaras

Underlag till ansökan om
försörjningsstöd
Utdrag ur socialregister

5 år

Utredningar

5 år

Yttrande till myndighet, åklagare och
domstol
Överenskommelser

5 år

Överklagan med bilagor

5 år

Handling

Centralarkiv

Vid inaktualitet

5 år

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Original i personakt
Digitalt i Evolution

Ärendehanteringssystem

Handling SoL, LVU, LVM

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Loggar verksamhetssystem

10 år

Patientlagen

Logglistor verksamhetssystem

2 år

Patientlagen

Adress- och telefonlistor anställda

Vid inaktualitet

Tillsyn verksamhet

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Skrivelse

Redovisning av kontantkassa

10 år

5 år

9.6 Administration
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10. Samhällsbyggnad - Bygg
10.1 Bygglov
Handling

Gallring

Begäran om yttrande från
sakägare och grannar

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Begäran om yttrande från myndigheter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Bygglovsansökan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Delegationsbeslut

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Delegationsbeslut Bygg

Fotodokumentation

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Kungörelse bygglov

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Kungörelse Bygg

Korrespondens i ärendet

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Lista/karta för hörande av sakägare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Mottagningsbevis, delgivningskvitton

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Mottagningsbevis Bygg

Ritningar (Situationsplan,
nybyggnadskarta, planritning,
sektionsritning, fasadritning,
K-ritning, V-ritning)
Typgodkännandebevis

Bevaras

Där ritningarna framställts
digitalt ska även digitala
ritningar begäras in

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Bevaras

Kaminer

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Yttranden från myndigheter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Yttrande Bygg

Yttranden från sakägare och grannar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Yttrande Bygg

Meddelande om beviljat
bygglov
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10.2 Bostadsanpassning
Handling

Gallring

Bostadsanpassningsansökan
(intyg, åtgärdsprogram, ritningar,
anbud, offert)

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Pappersformat hos
handläggare
Ärendehanteringssystem

BAB

10.3 Byggprocessen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälan om kontrollansvarig

Bevaras

Inklusive meritförteckning,
certifiering och intyg

Ärendehanteringssystem

Kontrollansvarig Bygg

Anmälan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Intyg och kontroller enligt kontrollplan

Bevaras

Anmälan om sakkunniga.
Besiktningsprotokoll,
brandskyddsdokumentation,
checklistor, försäkringsbrev,
sakkunnigintyg

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Konstruktionshandlingar, V-ritningar

Bevaras

Där ritningarna framställts
digital ska även digitala
ritningar begäras in

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Kontrollplan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Lägesbesiktningsbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Markundersökning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Markundersökning Bygg

Protokoll över byggsamråd,
tekniskt samråd, slutsamråd,
arbetsplatsbesök

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll Bygg

Relationsritningar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Där ritningarna framställts
digital ska även digitala
ritningar begäras in
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Slutbesked, slutbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Slutbesked Bygg

Sotningsbevis

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Startbesked

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Startbesked Bygg

Teknisk beskrivning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
Obligatorisk
ventilationskontroll OVK
Obligatorisk
ventilationskontroll OVK

10.4 Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
Handling

Gallring

Anmärkning

Besiktningsprotokoll OVK

20 år

Ärendehanteringssystem

Föreläggande OVK

20 år

Ärendehanteringssystem

10.5 Olovligt byggande
Handling

Gallring

Anmälan, protokoll, anteckningar, foton

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Ansökan om lov i efterhand

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Anmälan - olovligt byggande
Bygg
Bygglovshandlingar

Begäran om förklaring

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Dokumentation av platsen

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Mottagningsbevis, delgivningskvitto

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Underlag för beräkning av avgift

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Underrättelser

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar
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10.6 Rivning
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmälan om kontrollansvarig

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Kontrollansvarig Bygg

Ansökan, anmälan med kartor och
ritningar
Intyg och kontroller enligt rivningsplan

Bevaras

Med meritförteckning och
intyg
Akten med ärendet

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Kontrollplan/rivningsplan samt
beslut om kontrollplan med bilagor

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Bygglovshandlingar

Slutbevis/Slutbesked

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Slutbesked Bygg

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.7 Överklaganden och högre instans
Handling

Gallring

Anmärkning

Beslut från högre instans

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Inkommet överklagande

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Överklagan

Lagakraftbevis från högre instans

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

10.8 Mätverksamhet
Handling

Gallring

Anmärkning

Avtal - mätning, beräkning, kartografi

10 år

Närarkiv

Fast

Beställningar

10 år

Fast

Detaljmätningsprotokoll

Vid inaktualitet

Pärm hos handläggare
Ärendehanteringssystem
Närarkiv
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Fastighetsförteckningar

Vid inaktualitet

Närarkiv

10.9 Kartverksamhet (GIS)
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Flygfoto, ortofoto

Vid inaktualitet

Framställda analyser och kartor

Vid inaktualitet

Grundkarta

Bevaras

I akten för planärende.

Geosecma

Nybyggnadskarta

Bevaras

Databas

Geosecma
G:

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Detaljplan

Bevaras

Inkluderar kartor och
handlingar
för antagen plan samt
tryckorginal.

Ärendehanteringssystem
och Geosecma

Detaljplan

Plankostnadskalkyl

Vid inaktualitet

Översiktsplan

Bevaras

Inkluderar kartor och
handlingar
för antagen plan samt
tryckorginal.

Ärendehanteringssystem
och Geosecma

Översiktsplan

Närarkiv Geosecma

10.10 Planarbete
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11. Samhällsbyggnad - Miljö
11.1 Undersökningar
Handling

Gallring

Buller

Bevaras

Mätdata (exempelvis luft, vatten)

Bevaras

Övriga undersökningar

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Häls

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Geosecma/Hänsynskarta

Natur

Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Natur

Häls
Häls

11.2 Naturvård
Handling

Gallring

Beslut om uppstädning

Bevaras

Biologiska inventeringar

Bevaras

Förelägganden vid nedskräpning

Bevaras

Naturresursinventeringar
(länsstyrelsen)
Naturvårdförordnanden

Bevaras

Naturvårdsplan

Bevaras

Bevaras

Anmärkning

Strandskydd, naturreservat
m.m.
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Natur
Natur
Natur
Natur
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11.3 Hälsoskydd
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Analysprotokoll badanläggningar

10 år

Miljöreda och akt

Häls

Anmälan om offentliga lokaler

Bevaras

Miljöreda och akt

Anmälan, ansökan om värmepump

Bevaras

Miljöreda och akt

Ansökan om enskilt avlopp

Bevaras

Miljöreda och akt

Ansökan om ändring enskilt avlopp

Bevaras

Miljöreda och akt

Anteckningar i ärende

Bevaras

Miljöreda och akt

Begäran om handräckning

10 år

Miljöreda och akt

Beslut om avgift i enskilt fall

10 år efter att verksamhet
upphört
Bevaras

Miljöreda och akt

Beslut om föreläggande,
förbud och rättelse på annans
bekostnad
Beslut om värmepump

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Bevaras

Miljöreda och akt

Häls

Inspektionsrapporter

Bevaras

Miljöreda och akt

Markradon vid byggnation

Bevaras

Miljöreda och akt

Projekt

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt

Beslut om enskilt avlopp

Miljöreda och akt
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Häls
Häls
Häls
Häls
Häls
Häls
Häls
Häls
Häls

Häls
Häls
Häls
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Radon i dricksvatten

Bevaras

Miljöreda och akt

Radonmätningar i inomhusluft

Bevaras

Miljöreda och akt

Utredning om olägenhet för
människors hälsa

Bevaras

Miljöreda och akt
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Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt

Häls
Häls
Häls
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11.4 Livsmedel och smittskydd
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Analysprotokollrapport livsmedel

Bevaras

Miljöreda och akt

Liv

Analysprotokollrapport
vattenanläggningar
Anmälan om ändring av
livsmedelsanläggning

Bevaras

Miljöreda och akt

Bevaras

Miljöreda och akt

Anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden
samhällsbyggnadsnämnden
om smittsam sjukdom vid
livsmedelshantering
Begäran om handräckning

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt

Bevaras

Miljöreda och akt

Liv

Beslut om att begränsa eller förbjuda
utsläppande av livsmedel på
marknaden
Beslut om avgift i enskilt fall

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Bevaras

Miljöreda och akt

Liv

Beslut om ersättning vid förstörande av
ägodelar för att hindra spridning av
samhällsfarliga sjukdomar

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Beslut omhändertagande av livsmedel

Bevaras

Miljöreda och akt

Liv

Egenproducerat info-material

Vid inaktualitet

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
G:katalog, information och akt

Följesedlar laboratorieprov

Vid inaktualitet

Miljöreda och akt

Liv

Föreläggande och förbud

Bevaras

Miljöreda och akt

Föreläggande/förbud för att
hindra spridning av samhällsfarliga
sjukdomar
Godkännande av livsmedelsanläggning

Bevaras

Miljöreda och akt

Pärm hos livsmedelsinspektör
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Bevaras

Miljöreda och akt
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Miljöreda

Liv
Liv
Liv

Liv

Liv

Liv

Liv
Liv
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Kontrollrapporter

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Liv

Livsmedelsverkets meddelade om
villkor eller saluförbud för kännedom

Bevaras

Miljöreda och akt

Projekt

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt

Liv

Registrering av livsmedelsanläggning

Bevaras

Miljöreda och akt

Tidsbegränsad godkännande/
registrering av livsmedelsanläggning

Bevaras

Miljöreda och akt

Tillfälligt eller permanent upphävande
av godkännande

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda

Åtalshandlingar

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt

Liv

Liv

Liv
Liv

11.5 Miljöskydd och kemiska produkter
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Inspektionsrapporter

Bevaras

Miljöreda och akt

Mil

Anmälan och beslut om
miljöfarlig verksamhet

Bevaras

Miljöreda och akt

Anmälan om cistern

Bevaras

Miljöreda och akt

Bedömningsunderlag i
tillståndsärenden

Bevaras

Miljöreda och akt

Begäran om handräckning

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

467

Mil
Mil
Mil
Mil
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Beslut om avgifter i enskilt fall

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

Beslut om miljösanktionsavgifter

Bevaras

Miljöreda och akt

Dokumentation av samråd och
besiktningar

Bevaras

Miljöreda och akt

Egenproducerat info-material

Vid inaktualitet

Miljöreda och akt

Föreläggande om försiktighetsmått
eller förbud

Bevaras

Miljöreda och akt

Föreläggande om rättelse
på annans bekostnad

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

Föreläggande om undersökning

Bevaras

Miljöreda och akt

Mil

Föreläggande om upplysning
och undersökningar

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Inventering och åtgärdsplan för
PCB i byggnader

Bevaras

Miljöreda och akt

Mil

Kontrollprogram

Bevaras

Miljöreda och akt

Kontrollrapport för inomhuscistern

Bevaras

Miljöreda och akt

Kungörelser vid anmälningsärenden

Bevaras

Miljöreda och akt

Länsstyrelsens beslut om överlåtelse
av tillsyn av täkttillstånd

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Miljökonsekvensbeskrivningar

Bevaras

Miljöreda och akt

Mil

Miljöprövningsdelegationens och
miljödomstolens beslut om förbud eller
upphävda villkor

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Miljörapporter från tillståndspliktiga
verksamheter

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

468

Mil
Mil
Mil
Mil

Mil

Mil
Mil
Mil
Mil

Mil
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Projektmaterial

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

Provtagning Analysrapporter

Bevaras

Miljöreda och akt

Regeringsbeslut om
miljöskyddsområde
Tillståndsbeslut

Bevaras

Miljöreda och akt

Bevaras

Miljöreda och akt

Utredning om luft, vatten
och markföroreningar samt kemikalier

Bevaras

Miljöreda och akt

Yttrande till miljöprövningsdelegation
och miljödomstol

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

Yttrande över ansökan att
bedriva miljöfarlig verksamhet

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem

Mil

Åklagares beslut om åtalsprövning

Bevaras

Miljöreda och akt

Mil

Årlig sammanställning
över ozonnedbrytande ämnen

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda

Årlig sammanställning över köldmedier
F-gas

Bevaras

Miljöreda och akt

F-gas

Överlåtelse av tillsyn

Bevaras

Miljöreda och akt

Miljöreda
Ärendehanteringssystem och
akt
Miljöreda
Ärendehanteringssystem

469

Mil
Mil
Mil
Mil

Mil
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12. Samhällsbyggnad - Fastighet, gatu- och park, renhållning, vatten och avlopp, måltid
12.1 Lokalförsörjning och fastighetsbestånd - nytt kapitel
Handling

Gallring

Anmärkning

Driftinstruktioner

Vid inaktualitet

Bevaras så länge det behövs
för driften av objektet

Energideklarationer

10 år

Fastighetsdeklarationer

5 år

Fastighetstaxering

5 år

Eller när ny deklaration
upprättas
Efter ny fastighetstaxering
Avregistrerade och avsålda
fastigheter kan gallras vid
inaktualitet
Efter ny fastighetstaxering

Felanmälan på fastighet

Vid inaktualitet

När felet åtgärdats

Förteckning över myndighetens
fastighetsbestånd

Bevaras

Årsärende

Garantibrev

2 år

Efter upphörande

Hyreskontrakt - bostad

2 år

Efter upphörande

Hyreskontrakt - lokal

Bevaras

Larmrapporter

Vid inaktualitet

Låsschema

Vid inaktualitet

Nyckelkvittenser

Vid inaktualitet

Obligatorisk ventilationskontroll,
protokoll

Vid inaktualitet

Digitalt från Securitas

Gäller nycklar och "taggar"

470

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ärendehanteringssystem

Avtal - gallring 2 år

Ärendehanteringssystem

Avtal
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Passagesystem

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt

Servitut och ledningsrätter

Bevaras

Sotningsprotokoll

Vid inaktualitet

När ny besiktning genomförts

Varningsbrev

2 år

Efter att ärendet är avslutat.

Återkommande besiktningar

Vid inaktualitet

T ex på hissar, brandsyn,
ventilation
När ny besiktning genomförts

Övriga besiktningar

Vid inaktualitet

När ny besiktning genomförts

Ärendehanteringssystem

Avtal

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Utifrån vilken handling välj
dokumenttyp

12.2 Projekt och anläggningshandlingar
Handling

Gallring

Bygghandlingar/projekt

Bevaras

Anmärkning

471
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12.3 Vatten och avlopp
Handling

Gallring

Analyser av dricksvatten

Bevaras

G:katalog VA verk

Analysrapport för avlopp

10 år

G:katalog VA verk

Anläggningsdokumentation gällande
drift och underhåll
Avloppsjournaler och
vattenverksinformation, drift

Bevaras

G:katalog VA verk
Närarkiv VA verk
Lokal processdator, vissa
uppgifter G: VA verk

Avstängningshot

Vid inaktualitet

Besiktningsprotokoll vatten och
avloppsverk

10 år

Besiktningsprotokoll, slut- och
garantibesiktning
Driftjournaler för ledningsnät, reningsoch vattenverk

Bevaras

Driftstörningar VA

Bevaras

Genom införande i kartans
ledningsregister

Föreskrifter från myndigheter

Bevaras

Som gäller den egna
verksamheten

G:katalog VA verk
Närarkiv

Kund- och anläggningsregister

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt,
uppgifter kopplade till
kundreskontra gäller gallring
enligt Ekonomi/Kundreskontra

EDP Future

Kvartalsrapport till länsstyrelsen för
reningsverk

Bevaras

10 år

Anmärkning

Automatiskt lagring lokal
processdator program "VA
operatör"
Avisering Vid hot om
avstängning kan
socialförvaltning få
information
Avser t ex tryckkärl,
periodiska driftkontroller,
elrevisioner,
statusbesiktningar av
anläggning

Bevaras

Förvaring

EDP Future

Närarkiv VA-verk, periodiska
digitalt på G:katalog VA verk

G:katalog VA verk
Närarkiv
G: VA verk, Fysiskt närarkiv,
DUF pärm
Gatukontor/förrådet
Digitalt: Geosecma for Arcgis,
Papper: DUF pärm närarkiv
Gatukontor/förrådet

G:katalog VA verk

472
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Larmrapporter SOS och vaktbolag

Vid inaktualitet

Ledningskartor

Bevaras

Äldre ritade kartblad

Närarkiv SBN, centralarkiv

Ledningsregister och karta

Vid inaktualiet

Uppdateras kontinuerligt

Geosecma for Arcgis

Ledningsregister och karta

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

Ledningsrätter VA, servitut VA

Bevaras

Fr o m december 2, rutnät, A1
skala 1:400
Årlig ögonblicksbild
Årsärende
Inskrivning hos Lantmäteriet

Ärendehanteringssystem

Avtal

Miljörapporter avloppsanläggningar

Bevaras

G:katalog VA verk

Mätaravläsningar kund

10 år

Lagras även externt på
svenska
miljörapporteringsportalen
SMP
Koppling till
Ekonomi/kundreskontra

Mätaravläsningar verk

10 år

Interna avläsningar inom olika
VA-anläggningar

EDP Future

G:katalog VA verk

Mätarbyten

Vid inaktualitet

Avisering

Tillståndsansökningar med beslut

Bevaras

Avser t ex verkens tillstånd,
utsläppsrätter

G:katalog VA verk
Närarkiv

VA-ansökningar

Vid inaktualitet

G:katalog

VA-avtal

Bevaras

Servisanmälan inom VO,
ansökan anslutning utanför
VO, anmälan ändring av
anläggning inom VO
avtal med fastighetsägare

VA-filmningar

Bevaras

Vattenskyddsområde

Vid inaktualitet

Äldre material på Video VHS,
DVD, nytt material på USB
Aviseringar
Avser meddelanden som kan
skickas ut vid tillstånd för
skogsavverkning och till
markägare

473

Närarkiv
samhällsbyggnadsförvaltning
Gatukontoret/förrådet

88
Årsrapporter vattenanläggningar

Bevaras

Sammanställning av
vattenleveranser och
elförbrukning

474

G:katalog VA verk
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12.4 Avfallshantering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Ackrediteringsintyg

Vid inaktualitet

Närarkiv

Analyser av lakvatten deponi

Bevaras

Ansökan och beslut om anvisad plats
för hämtning av hushållsavfall
Ansökan och beslut om Gemensam
avfallsbehållare

2 år

Ansökan och beslut om Uppehåll i
hämtning

2 år

Avser våg på
Återvinningscentral
Löpande provtagning
Årsärende
Efter upphörande av anvisad
plats
Efter upphörande av delad
tjänst
Blankett och e-tjänst
Efter upphörd beviljad period

Avfallsrapporter/miljörapporter

Bevaras

Besiktningsprotokoll

Bevaras

Beslut om undantag från kommunens
avfallsföreskrifter

Vid inaktualitet

Beställning/ändring av
renhållningsabonnemang
Driftinstruktioner, uppföljning och
dokumentatio till anläggningar och
fordon

1 år

Kund- och anläggningsregister

Vid inaktualitet

Larmrapporter SOS och vaktbolag

Vid inaktualitet

2 år

Vid inaktualitet

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Rapport

EDP Future

Anvisning

EDF Future

Gemensam avfallsbehållare,
Delat kärl

EDF Future

Uppehåll

Lagras även externt på
svenska
miljörapporteringsportalen
SMP
Slutbesiktning
Avser deponi,
tillsynsmyndighet
länsstyrelsen
Kopia - original finns på
Hållbar utveckling

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ärendehanteringssystem

Protokoll

EDP Future

Eget omhändertag, Förlängt
slam, Dispens

Efter ändring
Blankett och e-tjänst
Förvaras så länge
anläggningar och fordon är i
drift

EDP Future

Uppdateras kontinuerligt,
uppgifter kopplade till
kundreskontra gäller gallring
enligt Ekonomi/Kundreskontra

EDP Future

Närarkiv

Närarkiv

475
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Registrerad anmälan om kompostering
av matavfall fr. Hållbar Utveckling med
eller utan behovshämtning av restavfall
Tillståndsansökningar med beslut

Vid inaktualitet

Kopia - original finns på
Hållbar utveckling

EDP Future

Kompost

Bevaras

Avser verksamhet deponi
Siggestorp ÅVC, transporter,
insamling hushållsavfall

Ärendehanteringssystem

Beslut

476

91
12.5 Gator, vägar och broar
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Besiktningsprotokoll efter sprängning,
grävning
Broliggare, dokumentation rörande
broar

10 år
Bevaras

Till exempel byggår,
besiktningar, reparationer och
underhåll

Enskilda vägar

Bevaras

Underlag kommer från
Trafikverket, vilket
kommunens utbetalning
grundar sig på
Årsärende

Ärendehaneringssystem

Budget

Lokala ordningsföreskrifter

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Planer för gatubelysning,
ombyggnader, drift och underhåll av
vägar
Protokoll från övertagandebesiktning av
väg

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Slutbesiktningsprotokoll (grävtillstånd
och TA-plan)

5 år

E-tjänst

Trafikanordningsplan -TA plan

5 år

Tillstånd vid grävning, sprängning

2 år

Trafikmätningar

Pappersansökning registreras
och gallras i
ärendehanteringssystem
Gallras i e-tjänstsystem
Efter garantitidens utgång

Ärendehanteringssystem

TA-plan

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Protokoll

Utredningar och rapporter, gator och
vägar

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Ändringar av vägnummer

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Beslut

477
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12.6 Trafik
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Dispenser och tillstånd

Bevaras

Transportdispenser

Ärendehanteringssystem

Yttrande

Felparkeringsavgifter

2 år

Flytt av fordon

10 år

Dokumentation

Lokala trafikföreskrifter och trafikliggare

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Styrdokument

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljade

Sekretess
Avser akt

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter

Bevaras

Ärendehanteringssystem
PRkort3
Närarkiv
Ärendehanteringssystem
PRkort3
Närarkiv
Databas Geosecma
RDT

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade avslag

1 år efter tillståndets
giltighetsdatum eller
innehavaren avlidit
1 år efter avslagets beslut
vunnit laga kraft

Beslut tas av ansvarig nämnd
Lagras i nationell
rikstäckande databas RDT
hos Transportstyrelsen
Sekretess
Avser akt och tillstånd

Upphävande av lokala föreskrifter

Bevaras

Beslut tas av ansvarig nämnd

Ärendehanteringssystem

Beslut

478

Parkeringstillstånd

93
12.7 Mark/fastigheter och exploatering
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Grannintyg

2 år

Intresseanmälningar vid upplåtelse av
mark eller tomtförsäljning

Vid inaktualitet

Bevaras endast när det är
inlämnat synpunkter eller när
fastigheten som är berörd ska
säljas. Gäller även för
kännedom enligt plna- och
bygglagen (2010:900) 9 kap
41 § punkt 2
E-tjänst
Till exempel tomtkö,
odlingslott, arrenden,
nyttjanderätt

Köpehandlingar
(försäljning och förvärv)

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Avtal

Lantmäterihandlingar
(Frgl och Avst)

Bevaras

Centralarkiv

Planavtal

Bevaras

Plankostnadskalkyler

Vid inaktualitet

Önskemål av nedtagning av träd

Vid inaktualitet

Efter att avtalet vunnit laga
kraft
E-tjänst

479
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12.8 Parker och grönområde
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Lekplatsbesiktningar

Bevaras

Årsärende

Ärendehanteringssystem

Skogsbruksplan

Ajourhålls

Skogsbruksprogram

Kartor

Bevaras

Ajourhålls i
skogsbruksprogrammet
Skötselplan ingår i
skogsbruksplan
Parker och planteringar

Planer och utredningar, t ex grönplan,
lekplatsutredningar, grönytor inom
detaljplaneområde mm.
Förteckning och ritningar över grönytor
inom detaljplaneområde

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Rapport

Bevaras

Ärendehanteringssystem

Karta/Ritning

480
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12.9 Måltidsverksamhet - flyttad från 6.9 och 8.8
Handling

Gallring

Anmärkning

Ansökan om livsmedelsanläggning,
godkännande samt beslut om
riskklassificering, inspektionsrapporter

Bevaras

Ansökan/fördelning av mjölkstöd

Bevaras

Behov/önskemål om specialkost

Vid inaktualitet

Beställningar

Vid inaktualitet

Förteckning över serverade måltider

Vid inaktualitet

Handlingar rörande egenkontroll av
livsmedelshantering/ anläggning (EKP),
prover, friskintyg

5 år

Skolkök

Interna avtal om leverans av färdiga
portioner (skolmåltider), samt
distributionslistor
Matdistributionslistor

Vid inaktualitet

Skolkök

Matsedlar

5 år Vid inakutalitet

Protokoll från mat-/kostråd eller
motsvarande
Recept, näringstabell. Skolkostens
sammansättning

5 år 1år

Förvaring

Lämnas in för varje läsår
Matilda

Vid inaktuallitet

Matilda
Matsedlar från skolan gjorda
före 2022-05-11 sparas i 5 år
Protokoll skrivna före 202205-11 sparas i 5 år

Vid inaktualitet

Matilda
Respektive skola
Matilda

481

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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13. Koncernen Tidaholms Energi AB
13.1 Lednings- och förvaltningsövergripande administration - Bolagen
13.1.1 Allmän administration - bolagen
Handling

Gallring

Beslut vid avslag av begäran om
allmän handling
Diariet

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Dokument- och
informationshanteringsplan
Lathundar och handböcker

Bevaras

B:\Ledning\Diarieföring

Vid inaktualitet

Interna och externa

Serverfil

Presentationsmaterial

Vid inaktualitet

Protokoll/minnesanteckning efter:
- Arbetsplatsträff (APT)
- Ledningsgruppsmöte
- Projektgruppsmöten
Protokoll/minnesanteckning efter:
- Arbetsplatsträff (APT)
- Ledningsgruppsmöte
- Projektgruppsmöten
Protokoll efter förhandling enligt lag
(1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet (MBL)
Protokoll lokal samverkan tillika
skyddskommitté
Organisationsöversikt

Vid inaktualitet

Exempelvis
powerpointpresentationer
Om protokollet/
minnesanteckningen inte har
betydelse för verksamheten

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Om protokollet/
minnesanteckningen har
betydelse för verksamheten

Serverfil hos respektive
avdelning

Skrivelse

Bevaras

Tjänsteanteckning/minnesanteckning
som medför sakuppgift

Bevaras

Bevaras

Anmärkning

Förvaring

Bevaras

B:\HR\MBL

Bevaras

B:\HR\Lokal samverkan

Bevaras

Powerpoint

B:\HR\Organisation
Lime

Anteckning som tillhör ett
ärende och som tillför
information av

482

Serverfil hos respektive
avdelning

Dokumenttyp i
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långsiktig betydelse
Tjänsteanteckning/minnesanteckning
av ringa/tillfällig betydelse
Utredningar och studier

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Både externa och interna

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

13.1.2 Styrelseadministration - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Kallelser och föredragningslistor

2 år

Inför styrelsemöten

Kungörelser och annonser inför
avgiftshöjningar
Minnesanteckningar från
strategi/styrelsedagar
Motioner

Vid inaktualitet

B:\Ledning\Styrelsen\
Underlag styrelsemöten
B:\Elhandel

Vid inaktualitet

B:\Ledning\Styrlese

Bevaras

Lime

Protokoll styrelsemöte och
underlag till styrelsebeslut
Protokoll Årsstämma

Bevaras

Reservation, Protokollsanteckning

Vid inaktualitet

Styrelsemedlemsregister

Vid inaktualitet

Uppdrag och protokollsutdrag från
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

Bevaras

TEAB, TENAB, TBAB

B:\Ledning\Styrelsen

TEAB, TENAB, TBAB

B:\Ledning\Styrelsen

Reservation som har lämnats
in skriftligt gallras när
protokollet som den har förts
in i har justerats
Kontaktuppgifter till sittande
styrelse, revideras löpande

B:\Ledning\Styrelsen\
Underlag styrelsemöten

483

B:\Ledning\Styrelsen\Underlag styrelsemöten

Dokumenttyp i
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13.1.3 Klagomål och synpunkter - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Klagomål och synpunkter som har
inkommit i digital form, inklusive svar i
digital form
Klagomål och synpunkter som har
inkommit i pappersform, inklusive svar i
pappersform
Klagomål och synpunkter av rutinartad,
allmän karaktär, inklusive svar

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Bevaras

Lime

Sammanställningar,
statistik och rapporter över klagomål
och synpunkter

Bevaras

Lime

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.1.4 Korrespondens - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Korrespondens av betydelse, till
exempel:
- Brev
- E-post
- Sms
- Mms
- Meddelande från röstbrevlåda

Bevaras

Serverfil hos respektive
avdelning

Korrespondens av rutinmässig karaktär
och/eller tillfällig betydelse

Vid inaktualitet

Korrespondens som tillhör ett
ärende och som tillför
information av
långsiktig betydelse.
Myndighetskommunikation
(beslut, prövningar, protokoll),
Kommunikation med
entreprenörer och
kommunen, (av långsiktig
betydelse).
Exempelvis reklam,
kursinbjudningar,
korrespondens av ringa
betydelse t.ex. med
kund/leverantör/internt,
rutinfrågor, prenumerationer
på nyhetsbrev,
bokningsbekräftelser

484
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Handling av tillfällig betydelse genom
att innehållet överförts till annat
medium

Vid inaktualitet

Interna verksamhetsfrågor
(från medarbetare, chef,
kollegor, HR, kopplat till
projekt). Fakturor (gallras
efter säkerställd skanning in i
Agresso). Internt från system
(ABAX, ENIA, Navet,
Agresso, Ledningskollen,
Stadsnätsportalen, Bahnhof).
Underleverantör
(kommunikation).
Kundkommunikation
(information om ändringar,
även via fullmakt.

13.1.5 Personuppgiftsadministration (GDPR) - bolagen
Handling

Gallring

Anmälan av dataskyddsombud till
dataskyddsinspektionen
Personuppgiftsbiträdesavtal

Bevaras

Registerutdrag, begäran om samt svar

Vid inaktualitet

Registerförteckningar

Bevaras

Anmärkning

Förvaring
B:\Elhandel\GDPR

Arkiveras vid avslutad
avtalsperiod

Avtalskalendern

Vid inaktualitet

Bolagets förteckning
över personregister

Draft It

Samtycke till behandling av
personuppgifter

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.

Personakt

Samtycke till utlägg på webbplats

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.

Personakt

485

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

100
Samtyckesblankett till bildpublicering

2 år

Gallringstiden börjar löpa när
personuppgiftsbehandling
hos Bolaget har upphört, dvs
vid avslutad anställning.
Gäller exempelvis
bildpublicering på webbplats,
sociala medier, tryckta
informationsmaterial.

13.1.6 Utbildningar/kurser anordnade av - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Deltagarlista

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Kursanmälan

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Planeringsunderlag

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Program/kursinbjudan

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

Utbildningsmaterial, egenproducerat

Vid inaktualitet

B:\HR\Arbetsmiljö\Utbildning

486

Förvaring
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13.1.7 Enkäter skapade av bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Enkätundersökningar internt, av ringa
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet

Enkätundersökningar internt, av
betydelse för verksamheten

Bevaras

Sammanställning
Interna enkäter och
undersökningar
Sammanställning

Enkätsvar internt

Vid inaktualitet

Enkätundersökningar externt, av ringa
betydelse för verksamheten
Enkätundersökningar externt, av
betydelse för verksamheten
Enkätsvar externt

Vid inakutalitet

Sammanställning

Bevaras

Sammanställning

Microsoft office Forms
Serverfil hos respektive
avdelning
Microsoft office Forms
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Vid inaktualitet

Dokumenttyp i
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13.1.8 Ledning och styrning- bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Delegationsordning

Bevaras

Interna styrdokument

Serverfil

Effektmål och aktiviteter

Bevaras

Interna styrdokument

Serverfil

Internkontrollplaner

Bevaras

Interna styrdokument
Ingår i styrelseprotokoll

Internkontrollrapport

Bevaras

Interna styrdokument. Ingår i
styrelseprotokoll

Styrdokument i form av:
- Policy
- Strategi
- Riktlinje
- Handlingsplan

Bevaras

Interna styrdokument
Årshjul, tidsplaner, policy
inom personalområde

Assently samt
B:\Ledning\Styrelsen\
Styrelseprotokoll
Assently samt
B:\Ledning\Styrelsen\
Styrelseprotokoll
B:\Personal\Styrdokument
B:\Ledning\Styrelsen\Aktuella
styrande dokument

487
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Styrdokument i form av:
- Regel
- Rutin
Styrkort

Vid inakutalitet

Interna styrdokument

B:\Personal\Styrande
dokument

Bevaras

Interna styrdokument

B:\Ledning\Mål och vision

Reglementen och arbetsordningar

Vid inakutalitet

Interna dokument

Serverfil

Verksamhetsplan och
verksamhetsuppföljningar
Vision och affärsidé

Bevaras

Interna styrdokument

Bevaras

Interna styrdokument
Ingår i styrelseprotokoll

Serverfil hos respektive
avdelning
B:\Ledning\Mål och Vision

13.1.9 Kommunikation/information- bolagen
Handling

Gallring

Bildarkiv & fotosamlingar, digitala

Vid inaktualitet

Fotografier, filmer, video, ljudband, CDskivor och dylikt som dokumenterar den
egna verksamheten

Vid inaktualitet

Informationsskrifter och broschyrer

Vid inaktualitet

Tillfällig information på koncernens
webbplatser, både interna och externa
Pressmeddelanden

Vid inaktualitet
Bevaras

Anmärkning

Förvaring
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

Gäller material från den egna
verksamheten.

Serverfil

Digitalt

Lime

488
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13.1.10 Sociala medier - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Inlägg av betydelse

Bevaras

Inlägg som tillhör ett ärende
och som tillför information
som är av betydelse för
Bolagetes verksamhet. Gäller
till exempel bloggar,
facebook, instagram, twitter
och youtube

Serverfil hos respektive
avdelning

Kommunikation

Inlägg av tillfällig karaktär eller av ringa
betydelse
Inlägg av kränkande/brottslig karaktär
eller med sekretessbelagda uppgifter

Vid inaktualitet
Bevaras

Inlägget ska sparas som en
skärmdump och sedan
omedelbart tas bort från det
sociala mediet.
Skärmdumpen ska bevaras.

Lime

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Statistik
- Till andra myndigheter, till exempel
Statistiska centralbyrån (SCB)
- Statistik från respektive
verksamhetsområde
- Statistik egenhändigt upprättad
Rapporter/redovisning från arbetsgivare

2 år

Respektive avdelning

Serverfil hos respektive
avdelning

13.1.11 Statistik - bolagen

2 år
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Dokumenttyp i
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13.1.12 Stats- och EU- bidrag - bolagen
Handling

Gallring

EU-bidragsansökningar

7 år

Statsbidragsansökningar

7 år

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.1.13 Revision - bolagen
Handling

Gallring

Revisionsrapporter

Bevaras

Revisionsunderlag

Bevaras

Dokumentation, rapporter och
arbetsunderlag från
revisorerna.

Centralarkiv

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Uppgift om mottagare av stipendium

Vid inaktualitet

Centralarkiv

13.1.14 Stipendier

490

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem
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13.2 Personal
13.2.1 Anställning och rekrytering - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Anställningsavtal

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling erhållen tjänst

Bevaras

Personalakt

Ansökningshandling ej erhållen tjänst

1 år

B:\HR\Rekrytering

Checklista introduktion

Vid inaktualitet

Förteckning över samtliga
sökande till tjänst

1 år

Personlighetsanalys erhållen tjänst

Vid inaktualitet

Personlighetsanalys ej erhållen tjänst

1 år

Predictive index

Sekretess/tystnadspliktsförbindelse

Bevaras

Personalakt

Vid avslutad anställning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Personalakt
Arkiv

Vid avslutad anställning

Predictive index

13.2 2 Avslut av anställning - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Anmälan om avgång

Bevaras

Personalakt

Ansökan om pension

Bevaras

Personalakt

Arbetsgivarintyg

2 år

Personalakt

Avgångsvederlag, beslut om

Bevaras

Personalakt

Begäran om anspråk på företräde

Bevaras

Personalakt

Besked till anställd som att
tidsbegränsad anställning inte kommer
att fortsätta enligt § 15 lag (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

Bevaras

Personalakt
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Förvaring

Dokumenttyp i
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Beslut om uppsägning
på arbetsgivarens initiativ

Bevaras

Personalakt

Dödsfall, handlingar angående
exempelvis efterlevandeförsäkring

Bevaras

Personalakt

Personalakt

Bevaras

Pensionsbrev

Bevaras

Personalakt

Tjänstgöringsbetyg/intyg

Bevaras

Personalakt

Varsel till berört fackförbund enligt
§ 30a lag (1982:80) om
anställningsskydd (LAS)
Överenskommelse om avslut

Bevaras

Personalakt

Bevaras

Personalakt

Övriga handlingar som rör (1982:80)
om anställningsskydd (LAS)

2 år

Personalakt

Innehållet gallras enligt
dokument- och
informationshanteringsplan
innan arkivering

492

Pärm med avslutade
anställningar

107
13.2.3 Lönebidrag - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avisering om utbetalt belopp

2 år

Beslut om lönebidrag

Bevaras

Personalakt

Handlingsplan för lönebidragsanställda

Bevaras

Personalakt

Rekvisition av bidrag till arbetsgivare

2 år

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.2.4 Sjukfrånvaro - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Läkarintyg

2 år

Personalakt

Sjukanmälan/friskanmälan

2 år

Personalakt

Sjukersättning, beslut om

Bevaras

Personalakt

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

13.2.5 Övriga personalhandlingar - bolagen
Handling

Gallring

Disciplinärende, arbetstagare

Bevaras

Korrespondens av rutinmässig karaktär
gällande personal

Vid inaktualiet

Livränta

Bevaras

Lönesamtal

Vid inaktualitet

Lönesättning

Vid inaktualitet

Anmärkning

Förvaring
Personalakt

Mellan Tidaholms kommun
och bolag

Inkorg
E-post, post-it,
röstmeddelande
Personalakt

Dokumentation av
lönesamtal, besked om ny
lön. När anställning avslutas
Besked
När anställningen avslutas

Personalakt

493

Dokumenttyp i
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Medarbetarsamtal

Vid inaktualitet

Dokumentation av
medarbetarsamtal.
När anställning avslutas

Omplaceringsärende
- Utredningsdokument samt beslut

Bevaras

Personalförteckningar

Vid inaktualitet

Uppdateras löpande

Personalstatistik

1 år

Personaluppföljning

1 år

Nyckeltal
Saldo över ledighet,
sjukfrånvaro,
personalomsättning,
medianlön, utbildningstid,
komptid, föräldradagar,
Analys av nyckeltal

Rehabiliteringsutredning, till exempel:
- Rehabplan
- Läkarutlåtande
- Kontrakt

Bevaras

Personalakt
B:\Personal\Personal och
Anhörighetslista

B:\HR\Statistik
Personalakt

494
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13.2.6 Lön - bolagen
Handling

Gallring

Arvode/ersättning till förtroendevalda
och övriga arvodister ej via lön:
- Förtroendevalda/styrelseledamöter
Avdrag för förmån via lön

10 år

Löneavd kommunen

2 år

Löneavd kommunen

Ersättning för utlägg via lön

10 år

Löneavd kommunen

Facklig tid, rapporter
och sammanställningar

2 år

Löneavd kommunen

Kontrolluppgifter

Bevaras

Ledighetsansökningar
- Kortare än 6 månader

2 år

Löneavd kommunen
Mellan e-arkiv Micordata
Pärm hos respektive chef

Ledighetsansökningar
- Ledighet med lön för fackligt uppdrag

2 år

Pärm hos respektive chef

Ledighetsansökningar
- Längre än 6 månader

Bevaras

Personalakt kommunen

Löne- eller anställningsstyrande
meddelande i personalärende
Lönelistor

Bevaras

Löneavd kommunen

Bevaras

Löneunderlag

2 år

Löneavd kommunen
Mellan e-arkiv Microdata
Löneavd kommunen

Löneöversyn, protokoll från översyn

Bevaras

Pärm på HR:s kontor

Månadsrapporter

2 år

Löneavd kommunen

Reseräkningar

2 år

Löneavd kommunen

Sjuk-och friskanmälan/anmälan om
vård av barn (VAB)
Skatter, jämkningar med mera

2 år

Löneavd kommunen

7 år
10 år
7 år
10 år
2 år

Löneavd kommunen

Skulder/utmätningar, införsel
Tjänstgöringsschema

Anmärkning

Förvaring

Löneavd kommunen
Löneavd kommunen

495

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

110
Tillägg på lön kopplat till tidsbegränsat
uppdrag

Vid inaktualitet

Vid anställningens
upphörande, dock tidigast
efter två år.

Personalakt

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anmälan om och hantering av
- olycka/arbetsskada
- tillbud
- färdolycksfall
- riskobservation
Blankett för delegering av
arbetsmiljöansvar
Medarbetarenkät

Bevaras

Kopia Försäkringskassan,
eventuellt från AFA
försäkring. Anmälan sker via
ENIA

ENIA

Vid inaktualitet

Gallras när anställd avslutar
sin tjänst

Personalakt

Protokoll arbetsmiljö

Bevaras

Skyddsrond, riskbedömning

ENIA

Årshjul för arbetsmiljöarbetet

Bevaras

Ingår i protokoll från
samverkansmöte

B:\HR\Lokal
samverkan\Protokoll

13.2.7 Arbetsmiljö - bolagen

Bevaras

B:\HR\Personalenkät

496
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13.3 Ekonomi - bolagen
13.3.1 Bokföring- bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anläggningsredovisning i Agresso

7 år

Anläggningsregister

7 år

Anläggningstillgångar

7 år

Arbetsgivaravgift

7 år

Attestliggare, behörighet, firmatecknare

Bevaras

Avstämningar

2 år

Bokföring (Verifikationer)

7 år

Ordinarie bokningar,
kontantredovisningar,
reverseringar med mera

Bokslut

Bevaras

Diverse
underlag/arbetsmaterial i
bokslutet

Bokslutsbilagor

Bevaras

Pärm i arkivet

Månadsrapporter/årsbokslut

7 år

Pärm i arkivet

Kontoutdrag, årsredovisning

7 år

Pärm i arkivet

Kunddebitering- underlag

7 år

Pärm i arkivet

Slutamorterade lån

Bevaras

Specifikationer kundreskontra,
leverantörsreskontra

7 år

Bokslutsbilaga specifikation
till konton

Pärm i arkivet

Årsrapport

Bevaras

TEAB, TENAB

Pärm i arkivet

Årets befintliga
anläggningstillgångar och
händelser
Arbetsmaterial för årets
anskaffningar och
förändringar av
tillgångsvärden
Automatkostnadsfördelning
Ska ingå i diarieförda
handlingar
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Pärm hos ekonomiansvarig

Pärm i arkivet

Dokumenttyp i
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Årsredovisning

Bevaras

Ska ingå i diariefört
bolagsstämmoprotokoll

Pärm i arkivet

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Budgetförslag

Bevaras

Budgetanvisningar och cirkulär

Efter inaktualitet

Budgetdokument

Bevaras

13.3.2 Budget - bolagen
Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Pärm hos ekonomiansvarig
Ska ingå i
styrelseprotokoll

Pärm hos ekonomiansvarig

13.3.3 Övriga ekonomiska handlingar - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Banktjänster

Efter inaktualitet

Avtal, fullmakter med mera

Pärm hos ekonomiansvarig

Borgensbeslut (kopia) samt
undertecknade handlingar till exempel
skuldebrev
Borgensförteckning

Bevaras

Deklaration

Bevaras

Pärmar hos ekonomiansvarig

Förekommande avtal på ek.avd

Efter inaktualitet

Avtalskalendern

Försäkring

7 år

Avtalskalendern

Lånehandlingar/skuldebrev

Vid inaktualitet

Momsredovisning

7 år

B:\Ekonomi\Låneavtal och
borgensbeslut
Pärm hos ekonomiansvarig

Vid inaktualitet

B:\Ekonomi\Låneavtal och
borgensbeslut
Med tillhörande skuldebrev

498

Pärm hos ekonomiansvarig

Dokumenttyp i
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13.3.4 Kundreskontra - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Autogiromedgivande

Vid inaktualitet

Avslutade ärenden

7 år

Avskrivningar av kundfakturor
med beslut/specifikation

Bevakning av obetalda kundfordringar

Vid inaktualitet

Påminnelser obetalda
kundfordringar,
inkassoärenden, fordringar
hos Justitia, kronofogden med
mera

Inbetalningar + kontoutdrag

7 år

Kundfakturaunderlag

7 år

Kundfordringar

7 år

Fakturering i Agresso
- Internfakturering
- Extern fakturering

499

Förvaring

Finns i den löpande
bokföringen

Dokumenttyp i
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13.3.5 Leverantörsreskontra - bolagen
Handling

Gallring

Filer inlästa till ekonomisystemet

7 år

Inkassokrav och påminnelser

2 år

Leverantörsfakturor, digitala

Bevaras

Leverantörsfakturor, papper

7 år

Makulerade leverantörsfakturor

2 år

Utbetalningslista/order

7 år

Anmärkning

Förvaring
I ekonomisystemet

Digitala fakturor bör enligt
SKL bevaras då det inte tar
någon plats och är lätta att
bearbeta och kan därför med
fördel lagras till nytta för
framtida utvärderingar och
forskning

Både bet av
leverantörsfaktura utanför
reskontran samt manuellt
inlagda utbetalningsordrar.

500

Dokumenttyp i
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13.4 Upphandling och avtal - bolagen
13.4.1 Formaliserad upphandling - bolagen
Handling

Gallring

Anbud, antagna

Bevaras

Lime

Anbud, ej antagna eller för sent
inkomna
Anbudsutvärdering

2 år

Lime

Anbudsöppningsprotokoll

2 år

Annonsering

2 år

Avtal/ramavtal

Bevaras

Avtalskalendern

Beslut om avbruten upphandling

Bevaras

Lime

Förfrågningsunderlag

Bevaras

Lime

Korrespondens av betydelse
Begäran om och svar på
förtydliganden/kompletteringar
Korrespondens av ringa betydelse

2 år

Lime

Vid inaktualitet

Tilldelningsbeslut

Bevaras

Lime

Överprövningar

Bevaras

Lime

Bevaras

Anmärkning

Protokoll/sammanställning
över kvalificering av
anbudsansökningar/intresseanmälningar

Förvaring

Lime

Lime
Räknat från den dag då avtal
om upphandling slöts
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13.4.2 Direktupphandling - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Anbud/offerter

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Avtal

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Serverfil hos respektive
avdelning
Avtalskalendern

Beslut

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång.
Blankett för dokumentation av
direktupphandling

Direktupphandling - ej antagna offerter

Vid inaktualitet

Förfrågningsunderlag

Vid inaktualitet

Efter avtalstidens utgång

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning
Serverfil hos respektive
avdelning

13.4.3 Övriga avtal (ej upphandling) - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Avtal rörande enskild person

Vid inaktualitet

Personakt

Avtalskalendern

Hyres-, arrende- och nyttjanderättsavtal
samt övriga markavtal

Vid inaktualitet

Leasingavtal/kontrakt

Vid inaktualitet

Övriga avtal av betydelse,
inklusive förvaltningsinterna

Vid inaktualitet

Avtalskalendern
Efter avtalstidens utgång

Avtalskalendern
Avtalskalendern
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13.5 IT, system och loggar - bolagen
13.5.1 E-post - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

E-postlista

Vid inaktualitet

Lista över avsända och mottagna epostmeddelanden

3 månader

Meddelande i e-post som säkert
bedöms som virus och spam
Misstänkta spam-meddelanden i e-post

1 månad

Den lista som användaren
hanterar i sin inkorg.
Uppgifter tas bort i samband
med gallring och rensning av
e-post
Förutsatt att epostmeddelanden registreras
på annat sätt och inte behövs
för kontroll av överföring
Blockeras och överförs till
annan server

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Vid inaktualitet

13.5.2 Lokalt på datorerna - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts

Vid inaktualitet

Filer som webbplatser sparar lokalt
på datorn för att spara
personliga inställningar
(Cookies, formulärdata, lösenord)
Intrångsförsök (lokal brandvägg)

Vid inaktualitet

Webbhistorik: Tidigare
besökta webbplatser.
Vanlig inställning är att filerna
gallras med automatik efter
20 dagar
Gallras av användaren vid
behov

Operativsystemets händelseloggar som
sparas lokalt på datorn

Vid inaktualitet

Vid inaktualitet

Hanteras centralt på servarna
(jämför nedan)
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,

503
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Tillfälliga elektroniska spår som sparas
för att underlätta internetanvändning
eller kommunikation (session cookie)

Vid inaktualitet

installation. 20 MB per loggfil
lagras lokalt på datorn,
rekommenderad inställning.
Används för felsökning med
mera. Inställningarna ska
dokumenteras i
systemdokumentationen.
När applikationen, webbsidan
eller webbläsaren stängs ner

13.5.3 Centralt på servar - bolagen
Handling

Gallring

Elektroniska spår som visar
ingångsförsök eller liknande
Elektroniska spår som visar vilka
webbsidor som har besökts
(brandväggslogg)

6 månader

Operativsystemets händelseloggar
som sparas lokalt på datorn

3 månader

Spår efter virusangrepp med mera.

3 månader

3 mån

Anmärkning

Registrerar till exempel IPadress, datornamn, vilken
adress uppkopplad mot,
tidpunkt (eventuellt
användarkonto).
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen
Windowslogg: säkerhetslogg(in- och utloggning), program,
installation. Används för
felsökning med mera.
Inställningar ska
dokumenteras i
systemdokumentationen

504

Förvaring
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13.5.4 Hantering av användare (åtkomst till datorer, intranät, kataloger, e-post med mera) - bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Användarkonto i användardatabas
(AD-Activite Directory) och
identitetshanteringskatalog

3 månader

Loggning av händelse
(till exempel in- och utloggning,
spärrning av konton)
i anknytning till användardatabasen
VPN-konton (inlogg utifrån)

3 månader

Efter avslutad anställning.
Förutsatt att uppgifterna inte
har betydelse för tolkning av
händelseloggar i anslutna
system som ska bevaras
under en längre tid
Inställningar ska
dokumenteras
i systemdokumentationen

Systemdokumentation

Bevaras

Användarkort

Vid inaktualitet

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

3 månader
Om den är unik, annars
gallring vid inaktualitet
Gallras när anställning upphör

Filserver

Anmärkning

Förvaring

13.5.5 Granskningsloggar - bolagen
Handling

Gallring

Loggar för åtkomst av administrativa
uppgifter (personal, ekonomi,
ärendehantering, diarium med mera)

5 år

Loggar över genomförd
transaktionshantering i applikationer (så
kallad transaktionslogg)
Loggar över internetaccesser

1 år

Loggar över systemfel och
felmeddelande/larm i IT-infrastrukturen
(så kallad systemlogg)

3 månader

Loggar för chatt

3 månader

3 månader
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Övervaktningsloggar (intrångsförsök,
virusangrepp med mera)

3 månader

Utdragna/granskade loggar för
verksamhetssystem

2 år

Varierar beroende på
systemets innehåll och
säkerhetsklass, se
socialtjänsten

Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Körjournal

2 år

Årsvis

Abax

Leasingavtal

Vid inaktualitet

13.6 Bilar - bolagen
Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

Avtalskalendern

13.7 Miljö - bolagen
13.7.1 Miljöskydd och kemiska produkter
Handling

Gallring

Förteckning av lagar, krav,
lagefterlevnad och lag uppdateringar
Kemikaliehantering
- Kemikalieförteckning
- Säkerhetsdatablad
- Riskanalys

Löpande

Anmärkning

Förvaring

För hela koncernen

Miljöparagrafen

Gallring sker av Ichemistry/system

I-chemistry

506
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13.8 Elnät-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Beredningsunderlag
Driftstörningar

Bevaras
Vid inaktualitet

Elnätsavtal

Vid inaktualitet

Entreprenadkontrakt och
beställningsskrivelser
För-färdiganmälan

Anmärkning

Förvaring

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssyste
m

B:\El\A EL\Projekt
B:\El\A
EL\Uppföljning\Avbrottsuppföl
jning
Lime/Elvira

Avtal

Vid inaktualitet

Avtalskalendern

Avtal

Bevaras

foranmalan.nu

Lantmäterihandlingar
Markupplåtelseavtal

Bevaras
Bevaras

Arkivet
Avtalskalendern

Mätvärden

1 år

Elvira\Metrima\Aidon\PQSecu
re

Övergång till förvaring Elvira
2020-11-01
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13.9 Stadsnätsavdelningen – bolagen
13.89 Stadsnätsavdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bygghandlingar/projekt

Vid inaktualitet

Ansvarig projektledare

B:\IT\Stadsnät\FTTH Projekt

Driftstörningar

Vid inaktualitet

Inmätningsfil

Vid inaktualitet

It-avtal med kund

Vid inaktualitet

Förbindelseavtal – företag

Vid inaktualitet

Offerter till företag

Bevaras

OTDR-mätvärden

Bevaras

B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Driftstörningar
B:\El\A EL\Dokumentation\
01BNissystem\Inmätningsfiler
Lime samt pärmar hos
kundservice
B:\IT\Stadsnät\Dokumentatio
n\Nätskisser NW N4M
mm\NetWest avtal
förbindelser
B:\IT\Stadsnät\Skickade
offerter
B:\IT\Stadsnät\OTDR
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13.10 Fjärrvärme-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Analyser

10 år

Besiktningsprotokoll

Vid inaktualitet

Bygghandlingar/projekt

Bevaras

Dokument för handel med
utsläppsrätter
Driftstörningar

5 år efter inaktualitet

Serverfil

Bevaras

Combilab Journal

Dygnsrapporter utsläpp

Bevaras

Combilab

Entreprenadkontrakt och
beställningsskrivelser
Fjärrvärmeavtal
-konsument och näringsidkare
Följesedlar vågsystem

Vid inaktualitet

Avtalskalendern

Vid inaktualitet

Lime

Bevaras

Scanveagt

Lantmäterihandlingar

Bevaras

Pärm hos driftansvarig

Markupplåtelseavtal

Bevaras

Serverfil

Projektdokument

Bevaras

B:/Fjärrvärme/050-Projekt

Rapportering till myndigheter
-Nox
-Co2
- Miljörapporten
-Internrevision
Tillstånd
Tillståndsansökningar
Transportdokument, inrikes

10 år

Transportdokument, utanför EU

Anmärkning

Serverfil

Dokumenttyp i
kommunens
ärendehanteringssystem

B:/Fjärrvärme
Sparas fram till nästa
besiktning
Ansvarig projektledare

Rapporten finns även hos
myndigheten

Q3web
Serverfil

B/Fjärrvärme/Miljö

Bevaras

B/Fjärrvärme/Miljö

7 år
10 år
10 år

Pärm på Fjärrvärmeverket
B:/Fjärrvärme/Drift/Bränsle
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Avtal

124
13.11 Bostadsavdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Arbetsordning ARBO

Löpande

Autogiro

Vid inaktualitet

Vid hyresgästs utflyttning

Pärm hos ekonomiansvarig

Besiktningsprotokoll
-portar, tryckkärl, traverser osv.
Budgetuppgifter

Vid inaktualitet

Sparas fram till nästa
besiktning

Q3webb

10 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Datapärm
-underlag till skattedeklaration
Energideklarationer

10 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Bevaras

Pärm hos fastighetschef

Energireda

3 år

Pärm hos ekonomiansvarig

Fastighetsdeklaration

Bevaras

Pärm hos ekonomiansvarig

Företagsförsäkringar

Löpande

Pärm hos fastigehetschef

Hyresansökningar

Vid inaktualitet

Serverfil

Hyreskontrakt

Vid inaktualitet

Pärm hos hyresansvarig

Kontoutdrag
-Pg 286707-5
-Pg 4795201-5
Nyckelkvittenser

10 år

Pärm hos ekonomi

Vid inaktualitet

Pärm hos hyresansvarig

OVK-besiktningar

Bevaras

Tillval

Vid inaktualitet

Pärm hos fastighetschef samt
T:/dokumentation/OVK
Pärm hos hyresansvarig

Upphandlingar HBV, Elavtal HBV

Löpande

Pärm hos fastighetschef

Uppsägningar
Ärenden hos KFM och Intrum

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Pärm hos fastighetschef

Betalningsanmärkning

510

Pärm hos hyresansvarig
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13.12 Marknads/kundservice-avdelningen – bolagen
Handling

Gallring

Anmärkning

Förvaring

Bekräftelse på avtal

Vid inaktualitet

Upprättas efter beställning på
telefon

Lime

Elhandelsavtal
-Nya avtal
-Omteckningsavtal
Felrapporter inbetalningar

Vid inaktualitet

Lime

1 år

Pärm hos kundservice

Flyttlistor
Frånkopplingsrapporter

1 år
Vid inaktualitet

Pärm hos kundservice
Pärm hos kundservice

Fullmakter

Vid inaktualitet

Leverantörsbyten

1 år

Outlook,
kundtjanst.teab@tidaholm.se
kundservice@tidaholm.se
Elvira

Statistik
-Antal leverantörsbyten
-Förbrukning större anläggningar

1 år

SCB

Pärm hos kundservice
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§ 42 Beslut om redovisning av behandling av
personuppgifter vid överföring till tredje land
KS 2022/100

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna följande redovisning till
dataskyddsombudet.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje
land inom dess verksamhet samt att vid behov vidta åtgärder omgående.
Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid
överföring till tredje land.
Av dataskyddsombudets begäran framgår det bland annat följande. Dataskyddsombudet begär in
underlag från de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört
en inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det framgå om de
personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring av personuppgifter till tredje land
sker i enlighet med dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker
till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen
sker med stöd av standardavtalsklausuler. I de fall överföringen sker med stöd av
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits eller planeras att vidtas
kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska
dataskyddsstyrelsens rekommendationer.
Vidare anges att syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.
I skrivelsen 2020-09-04 lämnade dataskyddsombudet förslag på åtgärder för
personuppgiftsansvarig. Efter skrivelsen inledde förvaltningen en inventering av
personuppgiftsbiträdesavtal. Kommunen har register över personuppgiftsbehandlingar och över
personuppgiftsbiträden i systemet Stratsys. Med utgångspunkt i listan av personuppgiftsbiträden
gick förvaltningen igenom de personuppgiftsbiträdesavtal som fanns registrerade i
ärendehanteringssystemet för att se vilka som angett att överföring sker till tredje land alternativt
där det var oklart om överföring sker till tredje land. Förvaltningen kontaktade de leverantörer
där så var fallet och efterfrågade aktuella uppgifter alternativt vilka åtgärder som leverantören
vidtar med anledning av Schrems II-domen. I några av fallen fastställdes det att det inte sker någon
överföring till tredje land. I de fall där leverantören gett svar med hur arbete sker efter Schrems
II-domen har kommunjurist rådgjort med dataskyddsombudet om dessa svar. Därefter har
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registerförteckningen kompletterats med uppgift om att bedömning av om konsekvensbedömning
ska ske behöver göras och en så kallad tröskelbedömning gjorts. Det innebär att förvaltningen har
tagit ställning till om en konsekvensbedömning behöver göras eller inte. Det kan dock konstateras
att själva konsekvensbedömningarna inte har genomförts i de fall det bedömts nödvändigt och att
detta arbete behöver prioriteras i arbetet framåt, när inventeringen är klar.
I ovan arbete konstaterade förvaltningen nämligen att ytterligare inventering av
personuppgiftsbiträdesavtal var nödvändigt, då flertalet av de system som anges i registret över
personuppgiftsbiträden saknade personuppgiftsbiträdesavtal. Detta har varit nödvändigt att
prioritera i förhållande till att till exempel genomföra ovan nämnda konsekvensbedömningar.
Förvaltningen har därför under hösten år 2021 inlett en djupare inventering av
personuppgiftsbiträdesavtal. Enhetschefer har härvid gått igenom de system de ansvarar för och
fått ta ställning till om personuppgiftsbiträdesavtal behövs eller inte. Om det behövs ska ett sådant
upprättas och detta arbete pågår fortfarande. Om det då framkommer att någon leverantör
överför personuppgifter till tredje land hanteras det på samma sätt som ovan.
Vidare har förvaltningen under en längre tid genomfört en utredning gällande användandet av
Microsoft 365, vilket innebär att personuppgifter överförs till USA. Den utredningen och
tillhörande risk- och sårbarhetsanalys med mera kommer att hanteras i ett särskilt ärende. I detta
arbete har även dataskyddsombud deltagit.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna följande redovisning till
dataskyddsombudet.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till
tredje land”, kommunjurist Jenny Beckman, 2022-03-29.
PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om
redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24.
PM ”Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, dataskyddsombud Elinor Stenberg,
2020-09-04 (KS 2020/308).
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/100
2022-03-29
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist

Kommunstyrelsen

Redovisning gällande behandling av personuppgifter
vid överföring till tredje land
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande redovisning till dataskyddsombudet.

Ärendet
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje
land inom dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder omgående. Skrivelsen var med på
rapportlistan på kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-14.
Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid
överföring till tredje land.

Utredning
Av dataskyddsombudets begäran framgår bl.a. följande. Dataskyddsombudet begär in underlag från
de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört en inventering
av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess verksamhet och ett
sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det framgå om de personuppgiftsansvariga
har undersökt om eventuell överföring av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med
dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker till ett land som
enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen sker med stöd av
standardavtalsklausuler. I de fall överföringen sker med stöd av standardavtalsklausuler ska det av
underlaget framgå om det har vidtagits eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på
så sätt som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer.
Vidare anges att syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.
I skrivelsen 2020-09-04 lämnade dataskyddsombudet följande förslag på åtgärder för
personuppgiftsansvarig:
-

Se till att ha en uppdaterad registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar där det
framgår vilka tredjelandsöverföringar som sker. Observera att det inte bara är själva
lagringsplatsen som är avgörande. Det är inte bara när uppgifter faktiskt flyttas till tredjeland

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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-

-

-

och lagras där som reglerna om tredjelandsöverföringar blir aktuella utan även när någon
ges tillgång från tredjeland, även om uppgifterna lagras inom EU.
Kontakta aktuella personuppgiftsbiträden/leverantörer och efterfråga hur de kommer agera
i den uppkomna situationen. Hur tänker biträdena kring dels Privacy Shield dels
standardavtalsklausulerna?
Kontrollera leverantörskedjorna. Vad har personuppgiftsbiträdena/leverantörerna (även
inom Sverige och EU) för eventuella underleverantörer? Det kan vara en bra idé att begära
ut en uppdaterad lista över underleverantörer för att få full kontroll.
Gör och dokumentera risk- och konsekvensbedömningar avseende överföring av
personuppgifter till tredjeland.
Upphör med överföring om ni kommer fram till att adekvat skyddsnivå inte kan uppnås (och
annan grund för överföring saknas).
Genomför förhandssamråd med Datainspektionen vid tveksamhet.

Efter skrivelsen 2020-09-04 inledde förvaltningen en inventering av personuppgiftsbiträdesavtal.
Kommunen har register över personuppgiftsbehandlingar och över personuppgiftsbiträden i
systemet Stratsys. Med utgångspunkt i listan av personuppgiftsbiträden gick förvaltningen igenom
de personuppgiftsbiträdesavtal som fanns registrerade i ärendehanteringssystemet för att se vilka
som angett att överföring sker till tredje land alternativt där det var oklart om överföring sker till
tredje land. Förvaltningen kontaktade de leverantörer där så var fallet och efterfrågade aktuella
uppgifter alternativt vilka åtgärder som leverantören vidtar med anledning av Schrems II-domen. I
några av fallen ställdes fast att det inte sker någon överföring till tredje land. I de fall där
leverantören gett svar med hur arbete sker efter Schrems II-domen har kommunjurist rådgjort
med dataskyddsombudet om dessa svar. Därefter har registerförteckningen kompletterats med
uppgift om att bedömning av om konsekvensbedömning ska ske behöver göras och en så kallad
tröskelbedömning gjorts. Det innebär att förvaltningen har tagit ställning till om en
konsekvensbedömning behöver göras eller inte. Det kan dock konstateras att själva
konsekvensbedömningarna inte har genomförts i de fall det bedömts nödvändigt och att detta
arbete behöver prioriteras i arbetet framåt, när inventeringen är klar.
I ovan arbete konstaterade förvaltningen nämligen att ytterligare inventering av
personuppgiftsbiträdesavtal var nödvändigt, då flertalet av de system som anges i registret över
personuppgiftsbiträden saknade personuppgiftsbiträdesavtal. Detta har varit nödvändigt att
prioritera i förhållande till att t.ex. genomföra ovan nämnda konsekvensbedömningar.
Förvaltningen har därför under hösten 2021 inlett en djupare inventering av
personuppgiftsbiträdesavtal. Enhetschefer har härvid gått igenom de system de ansvarar för och
fått ta ställning till om personuppgiftsbiträdesavtal behövs eller inte. Om det behövs ska ett sådant
upprättas och detta arbete pågår fortfarande. Om det då framkommer att någon leverantör
överför personuppgifter till tredje land hanteras det på samma sätt som ovan.
Vidare har förvaltningen under en längre tid genomfört en utredning gällande användandet av
Microsoft 365, vilket innebär att personuppgifter överförs till USA. Den utredningen och
tillhörande risk- och sårbarhetsanalys m.m. kommer att hanteras i ett särskilt ärende. I detta
arbete har även dataskyddsombud deltagit.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag




PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om
redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24.
PM ”Information till personuppgiftsansvarig- Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2020-0904 (KS 2020/308).

Sändlista
Kommunstyrelsens dataskyddsombud

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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PM
2022-02-24
Ärendenummer
Ärendenr. 2022/100

Personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun

Elinor Stenberg
0515-88 58 59
dataskydd@tidaholm.se

Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret
2022 med begäran om redovisning gällande behandling av
personuppgifter vid överföring till tredje land
Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för
dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.
Överföring till tredje land
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EESländerna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder
utanför EU/EES.
Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller
personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett
personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför EU/EES
ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade
inom EU/EES.
Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet
År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och
USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems
och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet för
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade
dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-04 till samtliga
personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun. I skrivelsen uppmanades de
personuppgiftsansvariga att så snart som möjligt göra en inventering av om
det sker överföring av personuppgifter till tredje land inom dess verksamhet
och vid behov vidta åtgärder omgående.
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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Granskning
Dataskyddsombudet begär nu in underlag från de personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört en inventering av om
det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna. Av underlaget ska det
framgå om de personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring
av personuppgifter till tredje land sker i enlighet med dataskyddsförordningens
regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker till ett land som enligt
EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen
sker med stöd av standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual
Clauses, SCC). I de fall överföringen sker med stöd av
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits
eller planeras att vidtas kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som
föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska dataskyddsstyrelsens
rekommendationer (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för att
tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller
hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje land.
Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda
per e-post till dataskydd@tidaholm.se senast den 30 maj 2022.
Rapport
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en
rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive
personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD.
Sändlista
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun

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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PM
2020-09-04
Ärendenummer
KS 2020/308

Personuppgiftsansvariga i
Tidaholms kommun

Elinor Stenberg
0515-88 58 59
elinor.stenberg@falkoping.se

Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av
tredjelandsöverföringar av personuppgifter
Överföring av personuppgifter till tredje land
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EESländerna. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område utan
begränsningar. Utanför EU/EES däremot finns inga generella regler som ger
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder
utanför EU/EES. Det är till exempel tillåtet att överföra personuppgifter utanför
detta område om det finns ett beslut från EU-kommissionen om att ett visst land
säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå eller med stöd av standardavtalsklausuler, en slags standardiserade avtalsmallar.
EU-kommissionen har tidigare bedömt att skyddsnivån är adekvat i USA om
mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär
att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet och
meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield.
Privacy Shield-avtalet underkänt
Den 16 juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU
och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när de förs över till
USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet
för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra
personuppgifter till mottagare i USA.
Det saknas i nuläget vägledning för hur personuppgiftsansvariga ska agera i
den uppkomna situationen och det är högst oklart om Privacy Shield kommer
att ersättas på något sätt. De så kallade standardavtalsklausulerna förblir
giltiga. EU-domstolen har dock understrukit att dessa klausuler inte kan
användas om klausulerna inte iakttas eller inte kan iakttas i det mottagande
landet, exempelvis på grund av det mottagande landets lagstiftning.
Amerikansk lagstiftning gör det svårt att säkerställa en likvärdig skyddsnivå som
inom EU för personuppgifter som överförs till USA.
Vad innebär det underkända avtalet för personuppgiftsansvarig?
Som ovan nämnts innebär underkännandet av Privacy Shield-avtalet att
överföringar av personuppgifter till USA som stödjer sig på detta avtal nu saknar
laglig grund. Personuppgiftsansvarig måste därför så snabbt som möjligt göra
Kommunstyrelsen
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en inventering av om det sker sådan överföring av personuppgifter för vilka
personuppgiftsansvarig ansvarar och i så fall vidta åtgärder omgående. En
bedömning behöver göras i varje enskilt fall om överföringen måste stoppas
eller om den kan göras laglig på något alternativt sätt utifrån de nya
förutsättningarna. Att hålla sig passiv i detta skede och invänta riktlinjer är inte
ett alternativ då dataskyddsförordningen ska följas.
Nedan följer förslag på åtgärder för personuppgiftsansvarig.
-

-

-

-

Se till att ha en uppdaterad registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar där det framgår vilka tredjelands-överföringar som sker.
Observera att det inte bara är själva lagringsplatsen som är avgörande.
Det är inte bara när uppgifter faktiskt flyttas till tredjeland och lagras där
som reglerna om tredjelands-överföringar blir aktuella utan även när
någon ges tillgång från tredjeland, även om uppgifterna lagras inom EU.
Kontakta aktuella personuppgiftsbiträden/leverantörer och efterfråga
hur de kommer agera i den uppkomna situationen. Hur tänker biträdena
kring dels Privacy Shield dels standardavtalsklausulerna?
Kontrollera leverantörskedjorna. Vad har personuppgiftsbiträdena/
leverantörerna (även inom Sverige och EU) för eventuella
underleverantörer? Det kan vara en bra idé att begära ut en uppdaterad
lista över underleverantörer för att få full kontroll.
Gör och dokumentera risk- och konsekvensbedömningar avseende
överföring av personuppgifter till tredjeland.
Upphör med överföring om ni kommer fram till att adekvat skyddsnivå
inte kan uppnås (och annan grund för överföring saknas).
Genomför förhandssamråd med Datainspektionen vid tveksamhet.

Sändlista
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun
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§ 45 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om
att ändra i vindbruksplanen
KS 2021/364

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket han bland annat framhåller att
Tidaholms kommuns vindbruksplan är 11 år gammal. Under dessa år har vindkraftverken blivit allt
större och högre vilket har gjort att konsekvenserna för närbelägna bostäder har ökat betydligt.
Förslagslämnaren föreslår att kommunen, med omedelbar verkan, ska ändra i sista stycket på
sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Motiveringen
till att ändringen behövs är, enligt förslagslämnaren, att det lågfrekventa buller och infraljud som
vindkraftverken genererar har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Enligt
miljöbalken ska det råda en försiktighetsprincip när det finns risk för negativ hälsopåverkan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 161/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 22/2022, att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett
förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista stycket på sidan 32 i vindbruksplanen till ett
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Förslaget motiveras bland annat med att
ändringen skulle vara att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet eftersom det skulle
bli en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden
bildat en arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är tre gånger vindkraftsverkets totala
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller
klaras.
I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av
respektavstånd påverkar var vindkraftverk kan etableras. Gruppen har även kollat vad andra
kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya
vindbruksplaner i Sverige.
Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen, där det ingår att se över
respektavståndet, bedömer nämnden att förslaget i Tidaholmsförslaget kan tas med i det pågående
arbetet. En viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet ska ändras till
åtta gånger totalhöjden med omedelbar verkan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan
Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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ändring bör föregås av den demokratiska process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av
plan- och bygglagen då ett ändrande av respektavståndet till åtta gånger totalhöjden påverkar
vindbruksplanen i betydande omfattning. Den demokratiska processen innebär bland annat att den
reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare i kommunen får en
möjlighet att lämna synpunkter.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”,
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-28.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15.
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-29.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Justerares signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/364
2022-03-28
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Besvarande av Tidaholmsförslag
om att ändra i vindbruksplanen
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget.

Ärendet
En medborgare har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket han bland annat framhåller att
Tidaholms kommuns vindbruksplan är 11 år gammal. Under dessa år har vindkraftverken blivit allt
större och högre vilket har gjort att konsekvenserna för närbelägna bostäder har ökat betydligt.
Förslagslämnaren föreslår att kommunen, med omedelbar verkan, ska ändra i sista stycket på
sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Motiveringen
till att ändringen behövs är, enligt förslagslämnaren, att det lågfrekventa buller och infraljud som
vindkraftverken genererar har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Enligt
miljöbalken ska det råda en försiktighetsprincip när det finns risk för negativ hälsopåverkan.

Utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 161/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 22/2022, att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
Tidaholmsförslaget. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett
förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista stycket på sidan 32 i vindbruksplanen till ett
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Förslaget motiveras bland annat med att
ändringen skulle vara att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet eftersom det skulle
bli en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden
bildat en arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är tre gånger vindkraftsverkets totala
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller
klaras.
I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av
respektavstånd påverkar var vindkraftverk kan etableras. Gruppen har även kollat vad andra
kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya
vindbruksplaner i Sverige.

tidaholm.se
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Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen, där det ingår att se över
respektavståndet, bedömer nämnden att förslaget i Tidaholmsförslaget kan tas med i det pågående
arbetet. En viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet ska ändras till
åtta gånger totalhöjden med omedelbar verkan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan
ändring bör föregås av den demokratiska process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av
plan- och bygglagen då ett ändrande av respektavståndet till åtta gånger totalhöjden påverkar
vindbruksplanen i betydande omfattning. Den demokratiska processen innebär bland annat att den
reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare i kommunen får en
möjlighet att lämna synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15.
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-29.

Sändlista
Förslagslämnaren
Samhällsbyggnadsnämnden

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00
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§ 22 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag
om att ändra i vindbruksplanen
SBN 2021/670

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslag
om att ändra i vindbruksplanen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över ett inlämnat
Tidaholmsförslag. Yttrandet ska ha inkommit senast 2022-03-15.
Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista
stycket sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden.
Förslaget motiveras bland annat med för att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet
enligt miljöbalkens princip föreslås det minsta tillåtna avståndet ökas till åtta gånger totalhöjden
vilket skulle ge en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen.
Förvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden bildat en
arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är 3 gånger vindkraftsverkets totala
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller
klaras.
I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av
respektavstånd påverkar var man kan etablera vindkraftverk. Gruppen har även sett över vad
andra kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya
vindbruksplaner i Sverige. Arbetsgruppens arbete med att revidera vindbruksplanen pågår.
Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen där det innefattar att se över
respektavståndet är Tidaholmsförslaget ett förslag som kan tas med i det pågående arbetet. En
viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet med omedelbar verkan ska
ändras till åtta gånger totalhöjden.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan ändring bör föregås av den demokratiska
process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av PBL, då ett ändrat respektavstånd till åtta
gånger totalhöjden påverkar vindbruksplan i betydande omfattning. Den demokratiska processen
innebär bland annat att den reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare
i kommunen får en möjlighet att lämna synpunkter.
Sammanfattningsvis bedömer nämnden att Tidaholmsförslaget ska avslås.

Förslag till beslut

Ordförandes signatur
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Justerares signatur
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-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen.

Beslutsunderlag





Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om yttrande gällande
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-10.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande gällande Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”,
enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2022-02-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av
Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15.
Tidaholmsförslag - Ändra i vindbruksplanen, 2021-11-04.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
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Justerares signatur
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2021-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/364

§ 161 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om att ändra i
vindbruksplanen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2022-03-15.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat.
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och
e-förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag.
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget.
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt
beslut ska kunna fattas i ärendet.
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det
förslag till beslut som lämnas.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera
Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-03-15.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att ändra i
vindbruksplanen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-06.
✓ Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-15.
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Ärendeutskrift

Ärende 1794
Skapat 2021-11-04 av Anders Jakobsson (Mina Sidor).
Avslutat: Nej.
Förslaget gäller
Bygga och bo
Rubrik
Vindkraft nära bostäder
Hela förslaget
Tidaholms vindbruksplan är 11 år gammal och under dessa år har vindkraftverken blivit allt större och högre,
och därmed har konsekvenserna för närbelägna bostäder ökat betydligt.
Detta förslag innebär att göra en enkel justering av vindbruksplanen genom att öka det minsta tillåtna
avståndet till åtta gånger verkets totalhöjd. Orsaken till detta förklaras nedan.
I Tidaholms nuvarande vindbruksplan anges endast två begränsningar till hur nära en bostad vindkraftverk
får byggas; beräknad bullernivå utanför bostaden får inte överskrida 40 dB(A) och avståndet får inte vara
mindre än ett så kallat respektavstånd på tre gånger verkets totalhöjd.
Nutida vindkraftverk kan vara 250 m höga (ibland upp emot 300 m), med en rotordiameter på 150 m.
Säkerhetsavståndet till ett 250 m verk är 325 m, och nuvarande respektavstånd medger alltså en placering så
nära som 750 m, vilket är väldigt kort avstånd till så höga verk.
Redan 325 m utanför bostaden kommer man alltså in i säkerhetsområdet.
Dessa stora vindkraftverk genererar höga ljudnivåer med stort inslag av lågfrekvent buller (”bastoner”). Detta
lågfrekventa buller är mycket genomträngande, svårt att dämpa bort och transporteras långa sträckor i luften
innan det klingar av. Jämför med ljudet från musikanläggningar där bastonerna hörs mycket längre bort och
är mer genomträngande än de högre tonerna.
Gränsvärdet på max 40 dB(A) utanför bostaden har ett grundläggande problem. När man beräknar eller
mäter ett buller i enheten dB(A) innebär ”A” att bullret filtreras med ett A-filter. Denna filtrering i sin tur innebär
att de låga ljudfrekvenserna tas bort ur beräkningen och mätningen, och likaså de ohörbara tryckvågorna
som kallas infraljud. Ett buller beräknat till 40 dB(A) innehåller alltså även höga nivåer av lågfrekvent ljud som
inte ingår i mätvärdet.
Lågfrekvent buller och infraljud har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa, och enligt
Miljöbalken ska en försiktighetsprincip råda när det finns risk för negativ hälsopåverkan.

På grund av dessa hälsorisker och negativ påverkan på boendemiljö ökar kraven på
avstånd i många områden både i Sverige och andra länder, ofta till betydligt mer än de
föreslagna åtta gånger totalhöjden. Men att djupare utreda detta och utarbeta en ny
vindbruksplan i sin helhet är ett stort arbete, och likaså att förändra beräkningar och mätmetoder.
Som en litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet enligt Miljöbalkens princip föreslås det minsta
tillåtna avståndet ökas till åtta totalhöjder vilket skulle ge en något mindre risk för hälsoskadligt buller i
bostäder inom kommunen.
Så detta förslag är att med omedelbar verkan ändra i sista stycket sidan 32 i vindbruksplanen till ett
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden.
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§ 46 Beslut om besvarande av motion om politisk
översyn
KS 2022/70

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet
att spara pengar även inom politiken.
Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal
mandat i fullmäktige.
Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att:
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att
göra en sådan utredning som övriga att-satser i motionen innebär.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redogöra kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31
ordinarie ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och
25 ersättare.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redogöra vilka konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering
skulle få både utifrån ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redovisa om en minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och
missgynna små partier.
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det
finns ett behov av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och
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oppositionsråd och vad konsekvenserna skulle vara om man minskade det till 1 respektive
1.5.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 att lämna motionen direkt till
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller
annan instans.
Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
fullmäktigeberedning efter valet som ska få i uppdrag att utreda ett antal olika frågeställningar.
Förvaltningen vill framhålla att det alltid är upp till kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta
en fullmäktigeberedning. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige
får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:
-

beredningens uppdrag,
beredningens sammansättning,
antal ledamöter och arbetsformer,
att utse ordförande och en vice ordförande,
beredningens mandattid samt
tid för återrapportering och förslag från beredningen.

Förvaltningen konstaterar att det skulle vara fullt möjligt för en fullmäktigeberedning att utreda de
frågeställningar som motionärerna har lyft fram om kommunfullmäktige anser att motionen ska
bifallas. Eftersom frågeställningarna är av rent politisk karaktär lämnar inte förvaltningen något
förslag till beslut om huruvida motionen bör bifallas eller inte.

Förslag till beslut
-

Anna-Karin Skatt (S) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om politisk översyn”, kommunsekreterare Sofie
Thorsell, 2022-04-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Beslut om remittering av motion om
politisk översyn”, 2022-02-23.
Motion ”Politisk översyn”, 2022-01-20.
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/70
2022-04-01
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om politisk
översyn
Förslag till beslut
-

Ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet
att spara pengar även inom politiken.
Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal
mandat i fullmäktige.
Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att:
-

-

ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att
göra en sådan utredning som övriga att-satser i motionen innebär.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redogöra kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31
ordinarie ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och
25 ersättare.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redogöra vilka konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering
skulle få både utifrån ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.
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-

-

ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och
redovisa om en minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och
missgynna små partier.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det
finns ett behov av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och
oppositionsråd och vad konsekvenserna skulle vara om man minskade det till 1 respektive
1.5.

Utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 att lämna motionen direkt till
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller
annan instans.
Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande.
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
fullmäktigeberedning efter valet som ska få i uppdrag att utreda ett antal olika frågeställningar.
Förvaltningen vill framhålla att det alltid är upp till kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta
en fullmäktigeberedning. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige
får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:
-

beredningens uppdrag,
beredningens sammansättning,
antal ledamöter och arbetsformer,
att utse ordförande och en vice ordförande,
beredningens mandattid samt
tid för återrapportering och förslag från beredningen.

Förvaltningen konstaterar att det skulle vara fullt möjligt för en fullmäktigeberedning att utreda de
frågeställningar som motionärerna har lyft fram om kommunfullmäktige anser att motionen ska
bifallas. Eftersom frågeställningarna är av rent politisk karaktär lämnar inte förvaltningen något
förslag till beslut om huruvida motionen bör bifallas eller inte.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Beslut om remittering av motion om
politisk översyn”, 2022-02-23.
Motion ”Politisk översyn”, 2022-01-20.

Sändlista
Motionärerna
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§ 22 Beslut om remittering av motion om politisk
översyn
KS 2022/70

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet beslutar att lämna motionen direkt till kommunledningsförvaltingen för
beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller annan instans.

Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte
kommunfullmäktige har beslutat om annat.
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av
motioner och e-förslag.
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet.
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas.

Förslag till beslut
-

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna motionen direkt till
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd
eller annan instans.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om politisk organisation”, 2022-02-15.
Motion om politisk översyn, 2022-01-20.
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§ 47 Beslut om besvarande av motion om att
inrätta en återbrukscontainer på
återvinningscentralen
KS 2021/210

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
•

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i vilken hon framhåller att människor ibland vill göra
sig av med saker utan att de är trasiga. På kommunens återvinningscentral finns det i dagsläget
inget annat sätt att göra det än att slänga sakerna bland övrigt skräp. Motionären menar att det är
ett stort resursslöseri.
Motionären föreslår att det ska ställas upp en container på återvinningscentralen där det går att
lämna saker som kan komma till nytta för någon annan. Motionären menar att det är upp till
samhällsbyggnadsnämnden att avgöra detaljerna kring konceptet men att det borde gå att inrymma
införandet i nämndens ordinarie budget.
Motionären yrkar på att:
- en återbrukscontainer ställs upp på återvinningscentralen vid Siggestorp och att en
kontinuerlig verksamhet kring denna inrättas.
- samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer och regler för
verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23 att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 44/2022, till en tjänsteskrivelse författad av
enhetschefen för VA/avfall av vilken det bland annat framgår följande.
Motionen slår an en viktig del i hur kommunen använder avfallstrappan i sättet att hantera avfall.
Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps återvinningscentral
har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen och har undersökt
olika kommuners sätt att lösa hanteringen av återvinningscentraler.
Förvaltningen konstaterar att det inte är lämpligt att endast ordna en uppställningsplats och släppa
besökarna fria att själva hantera materialet då det riskerar att skapa oreda och, i värsta fall, sluta
med att det som var användbart blir förstört och ändå slängs.
Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av återvinningscentralen att inrätta
en permanent återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan
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hållas och att det inte blir en ”skräpbod” utan att det finns ett tydligt värde i materialet som
lämnas till förmån för återanvändning.
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på
återvinningscentralen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att motionen kan bifallas. Dock bör det
poängteras att införandet av en återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart utan som en
del i kommande åtgärder och ändringar som väntas ske på återvinningscentralen. Nämnden
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Förslag till beslut
-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en återbrukscontainer på
återvinningscentralen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44/2022 ”Beslut om yttrande gällande motion att
inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-24.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef
VA/avfall Karin Steen, 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”,
2021-06-23.
Motion ”Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall, 2021-05-31.
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Justerares signatur

Justerares signatur

537

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2021/210
2022-04-01
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att
inrätta en återbrukscontainer på
återvinningscentralen
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Ärendet
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i vilken hon framhåller att människor ibland vill göra
sig av med saker utan att de är trasiga. På kommunens återvinningscentral finns det i dagsläget
inget annat sätt att göra det än att slänga sakerna bland övrigt skräp. Motionären menar att det är
ett stort resursslöseri.
Motionären föreslår att det ska ställas upp en container på återvinningscentralen där det går att
lämna saker som kan komma till nytta för någon annan. Motionären menar att det är upp till
samhällsbyggnadsnämnden att avgöra detaljerna kring konceptet men att det borde gå att inrymma
införandet i nämndens ordinarie budget.
Motionären yrkar på att:
-

en återbrukscontainer ställs upp på återvinningscentralen vid Siggestorp och att en
kontinuerlig verksamhet kring denna inrättas.
samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer och regler för
verksamheten.

Utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23 att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 44/2022, till en tjänsteskrivelse författad av
enhetschefen för VA/avfall av vilken det bland annat framgår följande.
Motionen slår an en viktig del i hur kommunen använder avfallstrappan i sättet att hantera avfall.
Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps återvinningscentral
har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen och har undersökt
olika kommuners sätt att lösa hanteringen av återvinningscentraler.
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Förvaltningen konstaterar att det inte är lämpligt att endast ordna en uppställningsplats och släppa
besökarna fria att själva hantera materialet då det riskerar att skapa oreda och, i värsta fall, sluta
med att det som var användbart blir förstört och ändå slängs.
Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av återvinningscentralen att inrätta
en permanent återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan
hållas och att det inte blir en ”skräpbod” utan att det finns ett tydligt värde i materialet som
lämnas till förmån för återanvändning.
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på
återvinningscentralen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att motionen kan bifallas. Dock bör det
poängteras att införandet av en återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart utan som en
del i kommande åtgärder och ändringar som väntas ske på återvinningscentralen. Nämnden
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beslutsunderlag






Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44/2022 ”Beslut om yttrande gällande motion att
inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-24.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef
VA/avfall Karin Steen, 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”,
2021-06-23.
Motion ”Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall, 2021-05-31.

Sändlista
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 44 Beslut om yttrande gällande motion att inrätta
en återbrukscontainer på återvinningscentralen
(ÅVC)
SBN 2021/393

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
•

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att en återbrukscontainer ställs upp på
återvinningscentralen i Siggestorp (ÅVC) och att en kontinuerlig verksamhet inrättas med regler
och riktlinjer för verksamheten.
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på ÅVC så bedömer
nämnden att motionen kan bifallas. Dock bör poängteras att införandet av en återbruksfunktion
inte kommer att ske omedelbart, utan som en del i kommande åtgärder och ändringar på ÅVC.

Förslag till beslut
-

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla motionen.

Beslutsunderlag






Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om yttrande gällande
motion att inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-10.
Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2022-03-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”,
2021-06-23.
Motion ” Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall”, 2021-05-31.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: SBN 2021/393
2022-03-02
Handläggare: Karin Steen, enhetschef VA/avfall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på
ÅVC
Förslag till beslut
-

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att en återbrukscontainer ställs upp på
återvinningscentralen i Siggestorp (ÅVC) och att en kontinuerlig verksamhet inrättas med regler
och riktlinjer för verksamheten.

Utredning
Miljöpartiets motion slår an en viktig del i hur vi som kommun använder avfallstrappan i vårt sätt
att hantera avfall. Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps
ÅVC har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen, och har
undersökt olika kommuners sätt att lösa hanteringen på återvinningscentraler.
Det förvaltningen kan konstatera är att endast ordna en uppställningsplats och släppa besökarna
fria att själva hantera materialet riskerar att skapa oreda, och slutar ofta med att det som var
användbart blir förstört och ändå slängs. Vi har tidigare haft en container för återbruk uppställd i
Tidaholm som inte fungerade tillfredsställande.
Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av ÅVC att inrätta en permanent
återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan hållas och att det
inte blir en ”skräpbod” utan att det tydligt finns ett värde i materialet som lämnas till förmån för
återanvändning.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Utredningens slutsatser
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på ÅVC så bedömer
förvaltningen att motionen kan bifallas. Dock bör poängteras att införandet av en
återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart, utan som en del i kommande åtgärder och
ändringar på ÅVC inom en snar framtid.
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Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”,
2021-06-23.
Motion ” Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall”, 2021-05-31.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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tidaholms.kommun@tidaholm.se
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2021-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/210

§ 84 Beslut om remittering Motion - Inrätta en återbrukscontainer
på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 23 november
2021.
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat.
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och eförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag.
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget.
Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt
beslut ska kunna fattas i ärendet.
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det
förslag till beslut som lämnas.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 23 november
2021.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering Motion - Inrätta en
återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat
avfall”, vik sekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14.
✓ Motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare
konsumtion och minskat avfall, 2021-05-31.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-05-03
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
-

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt
att lägga den till handlingarna.

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens
senaste sammanträde.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Beslutsunderlag






Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-03.
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2022-04-14.
Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-04-05.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-04-01 - 2022-04-30.
Nyanställda delegationsbeslut 2022-03-01 - 2022-03-31.
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-05-03
Handläggare: Sofie Thorsell

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

2022-04-27

1.9

Beslut om remittering av motion om att
Lindängen ska vara ett temporärt boende
för flyktingar från Ukraina
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Ärendenummer
2022/152
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-04-14
Handläggare: Eva Thelin

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

2022-03-02

1.10

Beslut att överlämna inkommen remiss till
annan nämnd för yttrande direkt till
remissinstansen.

2022-03-18

1.10

Beslut att överlämna inkommen remiss till
annan nämnd för yttrande direkt till
remissinstansen.

2022-03-28

1.10

Beslut att överlämna inkommen remiss till
annan nämnd för yttrande direkt till
remissinstansen.

2022-03-31

1.10

Beslut att överlämna inkommen remiss till
annan nämnd för yttrande direkt till
remissinstansen.

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se
0502-60 60 00

547

Ärendenummer
2022/112
Remiss
Skolinspektionen
- Ansökan från
Olinsgymnasiet i
Skara AB
2022/136
Remiss från
Skolinspektionen
- Ansökan från
Olinsgymnasiet i
Skara AB
2022/146
Remiss anmälan
om
vattenverksamhet
2022/154
Remiss Trafikverkets
föreskrifter
om
bärighetsklasser i
Västra Götalands
län
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Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: KS 2022/4
2022-03-25
Handläggare: David Olsson, IT-chef

Kommunstyrelse

Delegationsbeslut fattade av kanslichef
Beslutsdatum

Beslutsnummer Ärende/beslut

Ärendenummer

2022-02-02

4.08

Sponsring av Bluesfestivalen

2022/84

2022-02-17

4.08

Sponsring av Klassbollen

2022/92

2022-04-01

4.17

Avrop nätverksprodukter enligt avtal

2018/333

2022-04-27

4.08

Sponsring av U6

2022/142

2022-04-28

4.17

Förlängning av avtal för e-post skydd

2016/68
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FORVNR

Förvaltning

Enhet

Befattning

Anställd från och med

Anställningsform

Anställningsform, text

01-apr-22

61

Timanställning, allmän visstid

030

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

CONTROLLER

030

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

CONTROLLER

04-jun-22

1

Tillsvidare

030

Kommunstyrelsen

IT-avdelningen

KOMMUNVäGLEDARE

01-apr-22

61

Timanställning, allmän visstid

030

Kommunstyrelsen

Kansli chef

KANSLICHEF

01-jun-22

1

Tillsvidare

549

FORVNR
030
030

Förvaltning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Enhet
Ekonomiavdelningen
Kansliavdelningen

Befattning
EKONOM
UNG KOMMUNUTVEC

550

Anställd från och med
21-mar-22
10-mar-22

Anställningsform
1
6

Anställningsform, text
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

(1)

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm, klockan 13.00-16.45

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
Michael Löfborg, SEKO
Andreas Melander, Vision

§9
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§ 10
Fastställande av dagordning
Inga övriga frågor anmäldes
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen
§ 11
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att välja Mikael Hallin till justerare. Justering via
digital signering.
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Tidaholms Elnät AB
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Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30
§ 12
Ekonomi 2021
VD presenterar för räkenskapsåret 2021
- Årsredovisning
- Investeringsrapport
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Revisors PM
se bilagor
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 13
Ekonomisk rapport
VD redogör för resultatrapport tom feb.
Månadsresultatet för februari är sämre än budget.
Ackumulerat resultat för 2022 är sämre än budget.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 14
VD-rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

(1)

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30
§ 15
Måluppfyllelse 2021
VD redogör för måluppfyllelse för året 2021.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 16
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 17
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Mikael Hallin, Ingela Backman och
Linda Göransson.
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ÅRSREDOVISNING 2021
___________________

Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms elnät AB får
härmed avge följande Årsredovisning
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Styrelsen och verkställande direktören För Tidaholms Elnät AB får härmed avge
följande Årsredovisning.

Innehåll
VD har ordet ..................................................................................................................... 2
Framtidsspaning ............................................................................................................... 2
Tack! ................................................................................................................................. 2
Årsredovisning .................................................................................................................. 4
Förvaltningsberättelse - Allmänt om verksamheten.................................................... 4
Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning ....................................... 4
Väsentliga händelser under räkenskapsåret ................................................................ 4
Förväntad framtida utveckling ..................................................................................... 5
Vårt ändamål och befogenhet under året.................................................................... 5
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ......................................................... 5
Rapport över förändring i eget kapital………………………………………………………………………….6
Resultaträkning ……………………………………………………………………………………………………………7
Balansräkning ………………………………………………………………………………………………………………8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer …………………………………….10
Underskrifter ……………………………………………………………………………………………………………..16
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En stor optimism råder just nu inför framtiden
och nya mål och strategier är satta. Vi ser med
stor tillförsikt fram emot framtiden för hela
bolaget.

VD har ordet
De fokusområden vi har arbetat med under
2021 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal, samt hållbarhet,
driftsäkerhet och att bibehålla våra
elnätspriser.
Under året har hela vårt arbete kring strategi
och målarbetet förfinats och majoriteten av
våra mål är numera mätbara och väsentligt
tydligare. Detta har gett oss en tydligare bild
av hur och åt vilket håll verksamheten ska
utvecklas och är grunden i vår handlingsplan
och nya styrkort för 2022 och 2023.
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser
har vi lyckats med, priserna har varit
oförändrade under 2021.
Temperaturen under 2021 har varit ca 98% av
ett normalt år enligt SMHI, ett normalt år om
man ser till statistiken. Detta påverkar vårt
resultat i hög grad, elnätet har gett ett mycket
bra resultat.

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

Hela branschen är på väg in i en helt ny era. Vi
kommer att se stora förändringar med
solceller, laddstolpar som ger stora
utmaningar i vårt elnät. Detta sker nu i
Tidaholm och vi har nu 96 solcellsanläggningar
anslutna till vårt elnät. Under 2021
monterades det 24 nya anläggningar.

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

Vi har under året arbetat med att projektera
en större solcellsanläggning (25 MW). Det
finns utmaningar att ansluta större
produktionsanläggningar i vårt område,
överliggande nät kan inte i nuläget ta emot
mera produktion. Detta är frustrerande och
hämmar utbyggnaden av produktionsanläggningar i vårt område. Vi har en aktiv
dialog med vår nätägare för att hitta vägar för
att kunna ansluta mera produktionsanläggningar. Tidplanen i skrivandets stund är
år 2030, detta är inte hållbart, vi kommer
arbeta vidare med frågan.

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

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

Produktionen i vårt elnät ökar väsentligt, det
produceras idag ca 87 GWh grön el i vårt
område.

2
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Jag vill också tacka våra kunder, leverantörer
och samarbetspartners för förtroendet ni gett
oss under året. Min förhoppning är att vi i
även i fortsättningen skall ha ett bra
samarbete och fortsätta bidra till en bättre
miljö och ett hållbart Tidaholm.

_________________________
Mattias Andersson, VD

3
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Årsredovisning

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Förvaltningsberättelse - Allmänt om
verksamheten

Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser
har vi lyckats med, elnätspriserna har varit
oförändrade under 2021.

Tidaholms Elnät har uppdraget av Tidaholms
kommun att driva eldistribution. År 2021 var
bolagets 21:e verksamhetsår.

Arbetet med att minimera driftstörningar har
gett resultat. Vår målsättning var 99,7%
leveranssäkerhet, utfallet blev 99,991%, vi
kommer att fortsätta arbetet kring detta för
att upprätthålla våra mål om en hög
leveranssäkerhet.

Bolaget har sitt säte i Tidaholm och ägs till
100% av Tidaholms Energi AB.
Vision - koncernen Tidaholms Energi
Tidaholms Energi AB utvecklar
Tidaholmsbygden och gör den hållbar och
attraktiv.

Energiomsättningen blev totalt 130,7 GWh
och förlustenergin uppgick till 5,8 GWh. Inom
vårt nätområde producerades 87 GWh
lokalproducerad el.

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

Under året har vi anslutit ett 20-tal nya
kunder, allt i från villor till industrier.
Priset för elleveranser i Tidaholm var
oförändrat under 2021. Detta medförde
placeringen 38 av 290 i Nils Holgersson
undersökningen för 2021. Vår plats från
föregående år var 40. Vi är nära vårt mål mot
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre.
Under året har vi investerat 19 MSEK.
Investeringarna består främst av att vi har
ersatt luftledningar med jordkabel. Arbetet
med att förbättra vår driftsäkerhet pågår
kontinuerligt.
Personal
Tidaholms Elnät har ingen anställd personal,
tjänster köps av Tidaholms Energi AB.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

Miljöpåverkan

2021

2020

2019

2018

46 387

41 398

42 434

41 231

15

20

28

20

183 202 186 881

189 032

153 141

30

31

37

34

Fossilfritt Sverige
Tidaholms Elnät AB deltar i initiativet
Fossilfritt Sverige med målet att Sverige ska bli
ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Vårt arbete mot ett fossilfritt företag
fortskrider, vi kommer under 2022 att minska
vår andel med fossil påverkan. Under 2021 är
koncernen Tidaholms Energis fossilfrihetsgrad
99,25%, detta pga. den kalla perioden under

Definitioner: se not
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slutet av året, då vi fick använda våra
topplastpannor som drivs med olja.

som för VD som för övrig personal. Under året
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra
sätt.

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

Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15%
soliditet och resultatet för 2021 är 37% för
bolaget.

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

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

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

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

Vi har flera investeringsprojekt som kommer
att löpa under 2022. Vi prioriterar
digitalisering av elnätet samt vädersäkring av
luftledningsnätet.
Under 2022 kommer vi fortsätta arbete med
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara
färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades under
2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer
att kräva en stor insats såväl med personal
som med inköp av elmätare.

Förväntad framtida utveckling
I vårt nätområde finns ett stort att ansluta
produktionsanläggningar i vårt elnät. Arbetet
kring detta kommer att fortgå även i
framtiden.

Vi hade en större driftstörning under januari,
det var stormen Malik som orsakade en del
driftstörningar.

Intresset för att producera sin egen el
fortsätter och konvertering av fordon från
fossila bränslen till el kommer att påverka oss i
hög grad.
Vi ser ljust på framtiden med många
spännande utmaningar som ligger framför oss.
Vår vision kommer även i fortsättning ”att
vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden
mer attraktiv”. Arbetet med att utveckla vår
infrastruktur fortskrider.

Vårt ändamål och befogenhet under
året
Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.
Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen
5
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Eget kapital
2020-12-31

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital
Nyemission
under reg

Uppskrivningsfond

Reservfond
ÖverÖvr bundna kursfond
fonder

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Ingående balans

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

Justerad IB

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

–

–

1 431

6 451

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Årets resultat

Vid årets utgång

5 000

2021-12-31

–

20

–

Bundet eget kapital

–

Summa eget
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital,
Nyemission
under reg

Uppskrivningsfond

Reservfond
ÖverÖvr bundna kursfond
fonder

Ingående balans

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

Justerad IB

5 000

–

20

–

–

1 431

6 451

–

–

1 431

6 451

Årets resultat

Vid årets utgång

5 000

–

20

–

–

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706 kr, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

1 431
1 431

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

6
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Resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2021

2020

2

46 387
174
46 561

41 398
6 273
47 671

-11 897
-20 611

-13 650
-20 347

-7 116
6 937

-5 552
8 122

–
-411
6 526

–
-435
7 687

-6 526
–

-7 687
–

Skatt på årets resultat

–

–

Årets resultat

0

0

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

5

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

7
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

164 370
–

166 253
–

17 392
181 762

3 612
169 865

181 762

169 865

612
612

1 087
1 087

–

15 529

350
427
51
828

350
–
50
15 929

–
–

–
–

1 440

17 016

183 202

186 881

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

6
7
8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
Aktuell skattefordran
Fordran på Tidaholms kommun
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

8
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

5 000
20
5 020

5 000
20
5 020

1 431
0
1 431
6 451

1 431
0
1 431
6 451

77 391
77 391

70 865
70 865

38 600
38 600

40 200
40 200

7 457
535
–
11 659
41 109
60 760

3 997
–
10 749
11 377
43 242
69 365

183 202

186 881

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Skuld till Tidaholms kommun
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt
på överförd el.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, bolagets anläggningar, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
40 år
15 år
10 år
5 år

Eldistributionsanläggningar
Eldistributionsanläggningar, elektronik
Kundkommunikation/Elmätare
Inventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

10
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.

11
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftsparker i Anneberg, Velinga och
Orreholmen har periodiseras. Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år
vilket motsvarar förväntad livslängd på vindkraftsverken.

12
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Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren
Intäkter elnät, högspänning
Intäkter elnät, lågspänning
Intäkter elnät, effekt
Myndighetsavgifter m.m.
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Not 3

2020

8 466
31 836
5 699
386
46 387

6 847
28 991
5 173
387
41 398

46 387
46 387

41 398
41 398

2021

2020

174
174

6 273
6 273

2021

2020

–
–

–
–

2021

2020

-411
–
-411

-429
-6
-435

Övriga rörelseintäkter

Försäljning av skrot och övriga rörelseintäkter

Not 4

2021

Personal

Medelantalet anställda

Totalt
Företaget saknar anställda.

Not 5

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
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Not 6

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Omklassificeringar
Vid årets slut

225 307
5 233
230 540

185 257
40 050
225 307

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut

-59 054
-7 116
-66 170

-53 502
-5 552
-59 054

Redovisat värde vid årets slut

164 370

166 253

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

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 8

2021-12-31

2020-12-31

46
46

46
46

-46
-46

-46
-46

–

–

2021-12-31

2020-12-31

3 612
-5 233
19 013
17 392

32 146
-40 050
11 516
3 612

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 9

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Summa
Not 10

2021-12-31

2020-12-31

8 000
30 600
38 600

8 000
32 200
40 200

Inga

Inga

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Eventualförpliktelser
Inga

Not 11
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har flera investeringsprojekt som kommer att löpa under 2022. Vi prioriterar digitalisering av elnätet
samt vädersäkring av luftledningsnätet.
Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med att byta samtliga elmätare. Detta skall vara färdigställt år
2024. Projektet kommer att kräva en stor insats av personalen samt medföra en stor investeringskostnad.
Not 12
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.

Samtliga bolag inom koncernen ägs till 100% av Tidaholms kommun.
Not 13

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

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

1 431
1 431
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Tidaholm den 30 mars 2022.

Ingela Backman

Mikael Hallin

Ordförande

Vice ordförande

Mattias Andersson

Per Bergström

Verkställande direktör

Ledamot

Michael Brisman

Mikael Snäll

Ledamot

Ledamot

Maria Fredriksson

Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB
Björn Andersson
Auktoriserad revisor
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Tidaholms Energi AB
- koncernen
Granskning av
årsbokslut 2021
14 mars 2022
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Vår sammanfattning och slutsats
Inledning
Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2021. Syftet med rapporten är
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen.
Under hösten 2021 har vi genomfört granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den
interna kontrollen samt den löpande redovisningen vilket avrapporterats i särskild Pm. Under februari 2021 har vi
utfört granskning av bolagens årsbokslut.
Vi hoppas ni finner rapporten givande!
Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas.
Skövde 2022-03-11

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42

Tidaholms kommunala bolag
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avseende riskoch
fokusområden
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kontroll
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inriktning i revisionen
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Vårt uppdrag
Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen
Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
Granskning av annan information
Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till
ersättningsskyldig mot bolaget.
Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Slutsats
Vi har avslutat vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Tidaholms kommunala bolag
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Revisionens inriktning
Revisionens syfte
Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.
Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.
I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden
Vi har identifierat följande fokusområden:
-

Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*
Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö.

*Finns beskrivet i bilaga 1
Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning

Flertal stora flöden (fjv, elnät, telecom, entr, hyresintäkter)

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och
korrekt periodiserat.

-

-

Kundfordringar

stabila och säkra flöden under god kontroll
bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt
pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för
fakturering
verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
astställda rutiner för hantering av förfallna fordringar
samt kravhantering

Vi noterar;
korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och
hyresperioder per 211231
verifiering av att betalning inflyter fullständigt
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla
betalningar från bank)

Trafikljusförklaring - se bilaga 2

-

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt
redovisade och korrekt värderade.

värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets väsentligaste balanspost är förvaltningsfastigheter, 130
mkr samt pågående projekt, 20 mkr. Årets nettoinveteringar
uppgår till ca. 27 mkr.
Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört
värde inte får överstiga verkligt värde.
Fastighetsbeståndet värderades av extern värderare senast 2018
Värderingarna syftar till att;
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms
sammantaget korrekt redovisade.

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt,
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt
den externa värderingen från 2018 uppgår till totalt, ca 160 mkr att jämföra med bokfört värde om 129. OBS. fusionerade
fastigheter íngår ej !
- samtliga fastigheter exkl. Astern och omställningsfastigheter
(Brage, Thule) redovisar driftsöverskott-.

Aktivering av utgifter för byggnationer följer fastställda principer.
Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket
K3.
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte
redovisas uppskjutna skatteposter.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt

Tidaholmsbostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om
ca . 22 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för
nyttjande tom 2025.
Tidaholmsbostads AB yrkar skattmässigt avdrag för reparationsoch underhållsutgifter och skapar därmed utrymme för att inte
beskatta vinster under de närmsta åren.

Enligt Regeringsbeslut oktober 2021 kan bolaget erhålla
skattereduktion 2023 om 3.9% baserat på investeringssumma
2021 (ca 64 mkr = 2.5 mkr).

Materiella
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
anskaffningar, 2021 utköp tidigare leasad Eldaren 64 mkr.
- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,
- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt
komponent

Vi rekommenderar att i kommande inkomstdeklaration ansöka om
att nyttja möjlgiehten till skattereduktionen.
Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
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Förvaltningsrevision
och intern kontroll
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Övriga frågor
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Bilagor
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

Ord

Förklaring

Risk

Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet

Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter.
Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.
Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan
tillämplig lag.

ABL

Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Tidaholms kommunala bolag
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2022 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

Feb

2022
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

Feb

tkr

4 967

100,0%

5 289

100,0%

-322

-2 082
-1 778
0
1 107
-625
482
-31
451
451

41,9%
35,8%
0,0%
22,3%

-1 059
-1 782
0
2 448
-635
1 813
-35
1 778
1 778

20,0%
33,7%
0,0%
46,3%

-1 023
4
0
-1 341
10
-1 331
4
-1 327
-1 327

9,7%

9,1%

34,3%
-33,6%
33,6%

2022 Utfall

Andel i förh. till
omsättn

Ack.

10 399
0
-4 617
-3 467
0
2 315
-1 250
1 065
-65
1 000
1 000

Andel i förh. till Avvikelse
omsättn
mot budget

Ack.

100,0%
-44,4%
-33,3%
0,0%
22,3%
10,2%

9,6%
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2022
Budget

10 749
0
-2 124
-3 564
0
5 061
-1 270
3 791
-70
3 721
3 721

tkr

100,0%
-19,8%
-33,2%
0,0%
47,1%
35,3%

34,6%

-350
0
-2 493
97
0
-2 746
20
-2 726
5
-2 721

2021
Utfall - Ack
10 512
0
-2 342
-3 383
0
4 787
-1 174
3 613
-68
3 545
3 545
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

(7)

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 3 2022

2022-03-30

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm klockan 13.00-16.00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
Michael Löfborg, SEKO
Andreas Melander, Vision
§ 15
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§ 16
Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes
Instruktion för ombud till bolagsstämman för Netwest
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 17
Val av justerare
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att välja Mikael Hallin till justerare. Justering via
digital signering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 3 2022

2022-03-30
§ 18
Ekonomi 2021
VD presenterar för räkenskapsåret 2021
- Årsredovisning och koncernredovisning
- Investeringsrapport
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Revisors PM
se bilagor
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 19
Ekonomi övriga bolag
VD presenterar för räkenskapsåret 2021
- Årsredovisning för BOSNET AB
- Årsredovisning för Netwest Sweden AB
se bilagor
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
§ 20
Ekonomisk rapport
VD redogör för resultatrapport tom feb.
Månadsresultatet för februari är bättre än budget.
Ackumulerat resultat för 2022 är bättre än budget.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683
Styrelsemöte 3 2022

(7)

3

Sammanträdesdatum

2022-03-30

§ 21
VD-rapport

VD informerade om:
• Personalarbete
• Fjärrvärme
• Elhandel
• Stadsnät
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsen för en strategisk diskussion om försäljning av
utsläppsrätter.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar uppdra åt VD att lägga en in säljorder på 12 400
utsläppsrätter (40% av 31 000) till en kurs av 85 euro när euron står
i en kurs av 10 SEK.
Styrelsen beslutar uppdra åt VD att lägga en in säljorder på 18 600
utsläppsrätter (60% av 31 000) till en kurs av 100 euro när euron
står i en kurs av 10 SEK.
§ 22
Måluppfyllelse 2021
VD redogör för måluppfyllelse för året 2021.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
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556063-9683
Styrelsemöte 3 2022
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Sammanträdesdatum

2022-03-30

§ 23

Ägarombud Netwest
Bolagsstämma skall hållas den 19 maj 2022 i Netwest Sweden AB,
därmed ska ett ombud utses till stämman.
Ordförandens förslag till ombud är Mattias Andersson med Ingela
Backman som ersättare.
Styrelsens beslut:
Styrelsen beslutar att som ombud utse Mattias Andersson med
Ingela Backman som ersättare till att under ett år från dagens
datum företräda Tidaholms Energi AB och representera hela dess
aktieinnehav vid bolagsstämmor med Netwest Sweden AB.
§ 24
Ägardirektiv Netwest Sweden AB
Ägardirektiv för Netwest Sweden AB presenteras
Styrelsens beslut
Styrelsen för Tidaholms energi AB godkänner ägardirektiven för
Netwest Sweden AB version 0.9 daterad 2022-01-12, enligt bilaga.
§ 25
Ägarinstruktion TBAB
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för TBAB:s ägarombud till
Årsstämman den 25/4, se bilaga Ägarinstruktion Tidaholms Bostads
AB 2022.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa ägarinstruktionen
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Sammanträdesdatum

2022-03-30

§ 26

Ägarinstruktion TENAB
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för TENAB:s ägarombud
till Årsstämman den 25/4, se bilaga Ägarinstruktion Tidaholms Elnät
AB 2022.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa ägarinstruktionen
§ 27
Ägarinstruktion BOSNET AB
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för BOSNET AB:s
ägarombud till Årsstämman den 11/5, se bilaga Ägarinstruktion
BOSNET AB 2022.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa ägarinstruktionen
§ 28
Internkontroll 2021
VD presenterade Internkontrollrapporten 2022.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 29
Övriga frågor
Instruktion för ombud till bolagsstämman för Netwest
VD presenterar framtagen ägarinstruktion för Ägarombud för
Netwest Sweden AB till Årsstämman 2022, se bilaga
Ägarinstruktion Netwest AB 2022.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa ägarinstruktionen
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ÅRSREDOVISNING 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Energi AB får
härmed avge följande Årsredovisning och Koncernredovisning.
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Årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2021
Styrelsen och verkställande direktören För Tidaholms Energi AB får härmed avge följande
Årsredovisning och Koncernredovisning.
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Utbygganden av stadsnätet kommer ju också
att löpa på under ett par år tills vi når de högt
uppsatta målen. Vårt primära fokus är att
bygga fibernät på landsbygden för att alla
Tidaholmare skall få tillgång till bredband.

VD har ordet
De fokusområden vi har arbetat med under
2021 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet,
driftsäkerhet, att bibehålla våra priser, arbeta
med renovering och kundnöjdhet.

Vi ser att satsningen med laddstolpar är på
väg att utvecklas på ett bra sätt, vi har
betydligt fler laddningar under året. Vi
kommer fortsätta bygga ut
laddstolpsinfrastrukturen i Tidaholm.

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

Vår solcellsanläggning på Smedjegatan har
tagits i drift under året och vi har producerat
53 315 kWh i detta nu. Det som återstår är
solcellerna som skall monteras på vår
garagebyggnad, montaget är försenat pga.
materialbrist, de kommer att monteras inom
kort.

Detta har gett oss en tydligare bild av hur och
åt vilket håll verksamheten ska utvecklas och
är grunden i vår handlingsplan och styrkort för
2022 och 2023.
Vårt mål att bibehålla våra fjärrvärme- och
elnätspriser har vi lyckats med, priserna har
varit oförändrade under 2021.

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

Temperaturen under 2021 har varit ca 98% av
ett normalt år enligt SMHI, ett normalt år om
man ser till statistiken. Detta påverkar vårt
resultat i hög grad, både el och fjärrvärme har
gett ett mycket bra resultat.
Vi har under året löst ut vårt gamla
leasingavtal på kraftvärmeverket Eldaren.
Detta har påverkat oss på ett mycket positivt
sätt.

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

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

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

Framtidsspaning
Framtiden ser ljus ut, många utmaningar och
möjligheter som kommer att utveckla våra
bolag och vår personal.
Arbetet med att digitalisera och höja kvalitén i
våra nät för att kunna ta emot och leverera
ännu mer grön miljövänlig energi i näten.
På fastighetssidan har vi stora planer på att
fortsätta renovera vårt fastighetsbestånd och
vi projekterar nybyggnation på
Kungsbroområdet.

_________________________
Mattias Andersson, VD
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Personal

Huskurage

Målarbete

Våld i hemmet har tyvärr ökat kraftigt under
pandemiåren och vi vill göra vad vi kan för att
bryta trenden. Under 2021 startade vi arbetet
med Tidaholmskurage som bygger på
Huskurage och omtanke om våra
medmänniskor med en bredd av insatser
såsom information till hyresgäster, utbildning
för personal och en manifestation på Orange
Day. Allt för att öka medvetenheten om att
många omkring oss far illa där de borde vara
som allra tryggast – i hemmet.

Verksamhetsmålen har under året satt
riktningen för arbetet. Koncernen kom i väg på
en efterlängtad kickoff med mycket matnyttig
information och arbete.

Arbetsmiljö

Andra halvan av 2021 har varit utbildningsintensiv. Vi halkade efter i våra utbildningsplaner under 2020 och det är viktigt att vår
personal har de utbildningar de behöver för
att jobba säkert. Satsningen fortsätter en bit in
i 2022 också men vi hoppas komma i kapp.

Medarbetarenkät

Vårt långsiktiga mål är att bibehålla en
medarbetarnöjdhet på 90% och vi är otroligt
stolta över att resultatet uppgick till 90,7 %
under 2021. Vi fortsätter att analysera
resultatet för att hitta nästa steg framåt.

Personalomsättning

Den 1 januari bestod personalgruppen av 38
medarbetare, varav 37 tills vidare och 1
visstid. Det har gjorts fyra
ersättningsrekryteringar, visstidsanställningen
har avslutats och ordinarie personal har
återkommit från föräldraledighet. En
medarbetare har fått hel sjukersättning. Den
31 december var vi 35 anställda och inväntade
den senaste rekryteringens tillträde den 3/1 2022. Personalomsättningen 2021 var 10%.

Medarbetarnöjdhet
90,7%

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2021 är 1,8% för
TEAB och 0,4% för TBAB. Den något ökade
sjukfrånvaro inom TEAB härleds till en
långtidssjukskrivning under våren och
sommaren.

Medarbetaren i fokus

2021 har kommunikation stått i fokus.
Intranätet har uppdaterats och fått en rejäl
uppfräschning. Innehållet har utökats med en
mer lättillgänglig SAM-pärm och en nyskapad
Personalhandbok. Varje medarbetare har fått
frågan att agera som ”Veckans intranätare”
och de flesta har tagit vara på tillfället att
skriva lite om sin vardag på jobbet eller att
dela med sig av något underhållande. Detta
har bidragit till att vi fått inblick i fler delar av
våra verksamheter och våra kollegors vardag.

Det nya normala!?!

Även under år 2021 har pandemin varit högst
närvarande. Anpassningar och omställningar
har blivit ett återkommande inslag. Vi har
hållit fast vid inriktningsbeslutet att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i
stort vilket har visat sig vara ett bra beslut.
Hela personalstyrkan har visat gott mod och
fantastisk uthållighet. Våra åtgärder har
accepterats och vi har inte drabbats särskilt
hårt av sjukfrånvaro.

Friskvård
Vi har sedan mars månad en stående tid för
padel hos Tidaholms TK som har blivit flitigt
utnyttjad. Gemensamma friskvårdsaktiviteter
har uteblivit i stor del även i år men vi
genomförde en padelcup och tipspromenad i
slutet av året. 49% av medarbetarna inom
koncernen har nyttjat sitt friskvårdsbidrag
(TEAB 45,7 % och TBAB 65 %).
3
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Miljö
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och
miljöaktiviteter vi har genomfört under året.
Allmännyttans klimatinitiativ
Tidaholms Bostads AB har arbetat aktivt med
miljöaktiviteter under året och vi är nu 99,8%
fossilfira i verksamheten. Detta är oerhört
positivt! Övriga bolag i klimatinitiativ i samma
storlek som oss har ett snittvärde på 90,8%
fossilfrihet.
Fossilfritt Sverige
Tidaholms Energi AB deltar i initiativet
Fossilfritt Sverige med målet att Sverige ska bli
ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Vårt arbete mot ett fossilfritt företag
fortskrider, vi kommer under 2022 att minska
vår andel med fossil fjärrvärmeproduktion. Vi
har installerat en helt ny anläggning för bioolja
och vår ambition är att vara 100% fossilfira
under åren som kommer. Under 2021 är
Tidaholms Energi fossilfrihetsgrad 99,25%,
detta pga. den kalla perioden under slutet av
året, då vi fick använda våra topplastpannor
som drivs med olja.
HVO
Det har införts ett helt fossilfritt bränsle till
koncernens fordon som har genererat en
besparing på fossila CO2 utsläpp med 100%,
detta är oerhört positivt. VI är nu helt fossilfira
gällande våra fordon. Under 2022 kommer vi
att ställa kravet på flera av våra
underleverantörer att maskiner och utrustning
skall drivas med fossilfria bränsle.
Energieffektiviseringar
Vi arbetar kontinuerligt med
energieffektivisering i våra fastigheter och i
våra verksamheter. Resultaten är bra och vi
har minskat energiförbrukningen i flera av
våra fastigheter.
Hållbarhetsarbetet
Vårt hållbarhetsarbete för året 2021 visar på
att våra åtgärder ger resultat och att det är
viktigt att arbeta långsiktig och hållbart.

Totala utsläpp CO2 ton
Scope 1
Eldningsolja

2021
305,9
305,7

2020
16,5
16,5

2019
50,7
50,7

Transport
Dielsel
Bensin
HVO

0,1
0,0
0,1
0,0

0,3
0,0
0,3
0,0

36,7
35,8
0,9
0,0

Scope 2
El förnyelsebar
Fjärrvärme
uppvärmning

0,0
0,0

0,8
0,0

2,9
0,0

305,7

16,5

50,7

3,0
0,0
3,0
0,0

0,2
0,0
0,2
0,0

6,8
0,0
6,8
0,0

308,8

17,5

60,4

99,25%

99,95%

99,82%

Scope 3
Flyg
Tjänsteresor övrigt
Elförsäljning
Totalt
Fossilfri andel

Solceller
Anläggning är driftsatt och fungerar på ett
mycket bra sätt. Vi kommer under 2022 att
färdigställa anläggningen med solcellerna på
vårt garagetak.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning
Koncernen
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se
not

2021
2020
2019
2018
172 687 139 080 146 931 136 404
26
17
23
20
677 050 594 755 547 875 500 471
25
21
21
18

Moderföretaget
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se
not

2021
2020
2019
2018
123 115
92 917 100 265
92 974
18
11
15
14
397 517 275 001 280 234 261 185
21
24
21
18
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Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning
Verksamhetspresentation

Affärsområde Fjärrvärme ansvarar för
utveckling, produktion och utbyggnad av
fjärrvärmesystemet samt försäljning till
kunder i Tidaholms kommun.
Affärsområde Stadsnät ansvarar för utveckling
och utbyggnad av stadsnät i Tidaholms
kommun. De ansvarar även för
tjänsteförsäljning av bredband, ADSL och
kabel-tv i främst Tidaholms kommun.

Årsredovisning

Affärsområdet Elhandel bedriver elförsäljning
främst inom Tidaholms kommun.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

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

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

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

Tidaholms Energi AB har uppdraget att
producera, distribuera och sälja fjärrvärme
och el samt bygga och driva infrastruktur för
IT. 2021 var bolagets 21:e verksamhetsår.

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

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Kundnöjdhet
Vi har ett långsiktigt mål att bli bäst i Sverige
på koncernnivå! Detta mål är väldigt högt
ställt och det finns många utmaningar för att
komma dit. Resultatet av 2021 års
kundundersökning visar på att vi är bäst i
Sverige på koncernnivå, detta är oerhört bra!
Vi har gjort ett fantastiskt arbete och vi
kommer att fortsätta på den inslagna vägen.
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Vi har under 2021 producerat 9.3 GWh
förnyelsebar el i kraftvärmeverket Eldaren.

Personal
Under 2021 har vi haft bemanning på alla
tjänster och verksamheten har kunnat mogna.
Utmaningarna med Corona har ställt krav på
ledningen både när det gäller innovation och
tid, men ansträngningarna har inte varit
förgäves, personalen mår bra och
verksamheten har klarat sig. En del gott har
också kommit ur denna annars mycket
påfrestande och oroliga tid.
Stadsnät
Affärsområde Stadsnät har haft en intensiv
byggnationstakt och under året har vi
investerat stora summor i vårt fibernät.
Arbetet med offensiv utbyggnad har gett
resultat och vi har nu anslutit 4 435 fastigheter
till fibernätet och förberett ca 1 700
fastigheter för framtida anslutningar.
Sammantaget i Tidaholm (6 680) beräknar vi
att ca 92,1% av fastigheterna har anslutit sig
eller erhållit ett erbjudande.

Den energi vi har producerat har varit 99,3%
förnyelsebar. Vår vision var att vara 100%
förnybara men tyvärr p.g.a. de kalla
månaderna under slutet av året fick vi
använda en viss del fossilt bränsle för att
upprätthålla driften. Investering med bioolja
planeras att vara i drift under 2022 och vår
ambition är då att komma till 100% förnybar
fjärrvärme i Tidaholm.

Under 2021 har 363 villor och företag anslutits
med fiber, kanalisation är framdragen till
ytterligare ca 1700 fastigheter för framtida
anslutningar.
Under året har vi sålt en del kapacitetstjänster
till olika företag inom kommunen.
Nätet har fungerat mycket bra under året, vi
har haft en driftsäkerhet på i stort sett 100%
och vi har endast haft några få mindre
driftstörningar.

Vid årsskiftet hade vi 27 568 utsläppsrätter
och ca 30 000 elcertifikat på våra konton.
Elcertifikat och utsläppsrätter redovisas inte
som intäkt vid tilldelningen, intäkten redovisas
vid försäljning.
Under 2021 har 8 nya kunder anslutits till
fjärrvärme vilket medför att det numera finns
233 kunder. Totalt är ca 1 800 hushåll anslutna
till fjärrvärme.
Priset för fjärrvärmeleveranser i Tidaholm var
oförändrat under 2021. Detta medförde
placeringen 31 av 255 i Nils Holgersson
undersökningen för 2021. Vår plats från
föregående år var 40. Vi är på god väg mot
vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre.

Under året har vi arbetat med vårt delägda
bolag Bosnet AB och renodlat verksamheten
som kommunikationsoperatör. Vi kommer
fortsätta utveckla bolaget framåt. Resultatet
för Bosnet AB beräknas till 1.1 MSEK för 2021.

Driftsäkerheten har varit 100% på kundnivå. Vi
har haft ett större haveri, skopan som matar
in bränsle till pannan stannade under
december. Under förra året investerade vi i en
ny reservinmatning. Detta hjälpte oss att
kunna upprätthålla driften vid haveriet samt
att vi har en fantastisk personal som arbetade
hårt under flera veckor.

Under året har investeringar gjorts med ca
18.7 MSEK i vårt stadsnät.
Fjärrvärme
Tidaholms Energi AB har nu haft sitt tolfte år
med kraftvärmeverket Eldaren. Anläggningen
motsvarar ställda förväntningar.
Under 2021 såldes 57.6 GWh förnyelsebar
värme. Detta är 4.6 GWh mer än budgeterat.
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Under året har vi byggt 676 m ny kulvert. Den
totala kulvertlängden på fjärrvärmenätet är
28 094 m.

Produktionen i vårt elnät ökar väsentligt, det
produceras idag ca 87 GWh grön el i vårt
område.

Under året har investeringar gjorts med 67.3
MSEK.

Arbetet med att minimera driftstörningar har
gett resultat och vår leveranssäkerhet för
2021 var 99,991% för elnätssidan.

Alla våra tekniker är numera certifierade
pannskötare som ett bland de första bolagen i
Sverige.

Under året har investeringar gjorts med
19 MSEK.

Elnät
Hela branschen är på väg in i en helt ny era. Vi
kommer att se stora förändringar med
solceller, laddstolpar som ger stora
utmaningar i vårt elnät. Detta sker nu i
Tidaholm och vi har nu 96 solcellsanläggningar
anslutna till vårt elnät. Under 2021
monterades det 24 nya anläggningar.

Elhandel/Marknad
Elhandeln startades upp den 1 januari 2015
och vår målsättning var att bli det lokala och
miljövänliga alternativet rörande elhandel i
Tidaholm.
Vi har under året levererat grön el från främst
vattenkraft till samtliga våra elhandelskunder.

Vi har under året arbetat med att projektera
en större solcellsanläggning (25 MW). Det
finns utmaningar att ansluta större
produktionsanläggningar i vårt område.
Överliggande nät kan inte i nuläget ta emot
mera produktion. Detta är frustrerande och
hämmar utbygganden av
produktionsanläggningar i vårt område. Vi har
en aktiv dialog med vår nätägare för att hitta
vägar att kunna ansluta mera
produktionsanläggningar. Tidplanen i
skrivandets stund är år 2030, detta är inte
hållbart, vi kommer arbeta vidare med frågan.

Vid årsskiftet 2021/22 hade vi ca 62% av
hushållen i Tidaholm som elhandelskunder!
Vi har ersatt ca 51 000 000 kWh av mixel
(kärnkraft, vattenkraft mm) mot Svensk
vattenkrafts och vindkrafts-el till våra kunder i
Tidaholm, detta är en enastående miljöinsats.
Vi har under året reviderat alla processer och
krav gällande schysst elhandlare och vi är även
fortsättningsvis certifierade.

Vi arbetar för fullt med att digitalisera vårt
arbete, vi har prioriterat arbetet med fokus på
miljön och på effektivitet. Vi har under året
arbetat med att minimera pappersfakturor, vi
skickar idag ca 4.000 fakturor mindre per
månad via ordinarie postgång.

7
Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

604

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Vi har fortsatt under 2021 att ha samma höga
ersättningar till microproducenter
(solcellsägare med flera) för egenproducerad
el. Vi är Sverigeledande i den ersättning vi ger
till microproducenter, detta tycker vi är viktigt,
att vi kan bidra till en utbyggnad av mindre
elproduktionsanläggningar.
Fastighet

Vårt ändamål och befogenhet under
året

Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.
Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.
Vi förvärvade en ny fastighet (Stallängens
Bostads AB) 2020. Bolaget har fusionerats
med Tidaholms Bostads AB under 2021.

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

Renovering i Kv. Brage är slutförd och
resultatet blev dyrare än beräknat p.g.a.
saneringskostnader och installation av två
hissar. Projektet löpte på bra och alla
lägenheter är uthyrda efter renoveringen.
Projektet går i linje med vårt mål att renovera
samtliga lägenheter innan 2035.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv.
Vårt ekonomimål i ägardirektivet är 15%
soliditet och resultatet för 2021 är 25% för
hela koncernen sammantaget.

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

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Vi har flera investeringsprojekt som kommer
att löpa under 2022. Utvecklingen för
Tidaholm styr i stor utsträckning våra
investeringar och utvecklingen av våra
nyttigheter.

Under året har vi upphandlat en
totalentreprenad på att renovera de båda
skolorna på Kungsbroområdet. Arbetet
inleddes under sommaren 2021 och löper på
enligt plan. Vi beräknar att projektet skall vara
klart i början på 2023.

Under 2022 kommer vi fortsätta arbete med
att byta ut alla elmätare, projektet skall vara
färdigställt till 2024.
Vi arbetar för fullt med utbyggnaden av
stadsnätet och siktar på att nå de nationella
målen. Marknaden styr även här vår
utbyggnad till viss grad exempelvis om Telia
lägger ner sitt telenät behöver vi prioritera om
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vissa investeringar eller utöka
investeringsramen ytterligare.
Vi har utrett ett samarbete med Tidaholms
kommun om framtiden för kommunens
gatubelysningsanläggningar. Resultatet av
arbetet blev att vi förvärvarar samtliga
gatubelysningsanläggningar i Tidaholms
kommun. Vi kommer under en treårsperiod
byta ut samtliga 3000 belysningspunkter.
Detta kommer rendera i att vi minskar
elförbrukning med upptill 50% (500 000
kWh/år). Vi har skrivit ett 17-årigt
samarbetsavtal med Tidaholms kommun.
På fastighetssidan har vi haft en mycket bra
dialog med ägaren om framtida mål och
strategier. Vi har nu samsyn på hur vi ska
arbeta framåt. Arbetet har varit mycket
positivt och givande för alla parter, arbete
kommer att fortsätta under 2022.
Vi planering är att påbörja renoveringen av
området Kv. Björnen under 2022.
Arbetet med att förbereda verksamheterna
efter beskedet Nobia flyttar sin verksamhet är
inlett och att detta kommer att påverka oss i
stor utsträckning. Vår ambition är att inleda
en offensivare utbyggnad av vårt
fjärrvärmenät.
Vi arbetar också med projektet utbyggnad av
Tidaholmsanstalten, detta kommer rendera i
ett djupare samarbete med specialfastigheter.
VI kommer troligtvis att vara en stor
leverantör av förnybar energi. Projektet
innebär att vi kommer att bygga infrastruktur
till alla nya fastigheter på området.
Covid-19 kommer förhoppningsvis inte att
påverka oss i så stor utsträckning under 2022.
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Eget kapital - koncernen
2020-12-31
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Ingående balans

9 000

13 221

–

92 908

–

115 129

Justerad IB

9 000

13 221

–

92 908

–

115 129

14 797

–

14 797

-4 323

Årets resultat

Bal.res. Innehav utan
inkl årets bestämmande
resultat
inflytande

Summa eget
kapital

Förändringar direkt mot eget kapital
Utrangering internvinst

–

Skatteeffekt ändrad skattesats
Summa

-4 323

–

–

368

–

368

–

–

–

-3 955

–

-3 955

9 000

13 221

–

103 750

–

125 971

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Bal.res. Innehav utan
inkl årets bestämmande
resultat
inflytande

Summa eget
kapital

Ingående balans

9 000

13 221

–

103 750

–

125 971

Justerad IB

9 000

13 221

–

103 750

–

125 971

41 371

–

41 371

Vid årets utgång

2021-12-31

Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital
Skatteeffekt ändrad skattesats
Summa

Vid årets utgång

–

-1 417

–

-1 417

–

–

–

-1 417

–

-1 417

9 000

13 221

–

143 704

–

165 925
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Eget kapital - moderföretaget
2020-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans

9 000

–

–

12 523

–

-1 138

20 385

Justerad IB

9 000

–

–

12 523

–

-1 138

20 385

-421

-421

9 000

–

–

12 523

–

-1 559

19 964

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Årets resultat
Vid årets utgång

2021-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital

Ingående balans

9 000

–

–

12 523

–

-1 559

19 964

Justerad IB

9 000

–

–

12 523

–

-1 559

19 964

-846

-846

-2 405

19 118

Årets resultat

Vid årets utgång

9 000

–

–

12 523

–

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 117 473 kr disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

10 118
10 118

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
2021

2020

172 687
2 998

139 080
2 064

195
17 667
193 547

66
10 774
151 984

4

-64 794
-26 701
-27 366

-48 291
-28 585
-25 663

5

-28 392
-897
45 397

-25 671
–
23 774

13 874
-6 531
52 740

119
-5 216
18 677

52 740

18 677

-11 369

-3 880

Årets resultat

41 371

14 797

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

41 371
0

14 797
0

Not

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Resultat från andelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Förlust avyttring anläggningstillgång
Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6
7

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8

(12

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

609

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

9
10

165 863
340 114
1 822

149 117
326 268
2 227

12

54 569
562 368

31 687
509 299

15

3 017
142
1 856
82
5 097

2 838
142
17 340
60
20 380

567 465

529 679

2 798
2 798

3 126
3 126

44 014
1 061
38 263
38
23 276
106 652

31 298
796
–
748
9 527
42 369

135
135

19 581
19 581

Summa omsättningstillgångar

109 585

65 076

SUMMA TILLGÅNGAR

677 050

594 755

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

11

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

16, 18
17
18

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

19

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Fordran på Tidaholms kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank
Kassa och bank

(13
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

9 000
13 221
143 704
165 925

9 000
13 221
103 750
125 971

–
165 925

–
125 971

37 382
37 382

40 144
40 144

325 803
325 803

317 358
317 358

59 389
–
25 447
287
14 945
47 872
147 940

20 656
7 665
18 380
466
13 691
50 424
111 282

677 050

594 755

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

21, 22

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

17

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

23

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld till Tidaholms kommun
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

(14
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not

2021

2020

29

52 740
14 614
67 354
-276

18 677
21 436
40 113
–

31

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

67 078

40 113

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

328
-64 283
-33 896
-30 773

-236
-1 780
24 734
62 831

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-68 884
33 089
-56
-35 851

-66 235
2 824
–
-63 411

171 994
-124 816
47 178

31 400
-11 531
19 869

-19 446
19 581
135

19 289
292
19 581

31

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

2021

2020

123 115
2 998
3 128

92 917
2 064
7 090

129 241

102 071

4

-50 378
-17 575
-23 039

-31 788
-24 808
-21 617

5

-16 021
-381
21 847

-11 489
-1 720
10 649

481
-5 733
16 595

513
-1 790
9 372

-17 244
-649

-9 853
-481

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förlust försäljning anläggningstillgång
Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

6
7

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8

Årets resultat

-197

60

-846

-421

(16
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

35 903
175 744
1 276

38 749
108 976
1 172

12

17 178
230 101

10 178
159 075

13

20 040
40 600
1 500

18 040
40 200
1 500

463
142
62 745

660
142
60 542

292 846

219 617

1 984
1 984

1 928
1 928

46 546
1 867
35 159
714
10
318
84 614

32 317
–
–
714
631
452
34 114

74
74

19 342
19 342

86 672

55 384

379 518

275 001

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

9
10
11

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga värdepappersinnehav

14
15

16, 18

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

19

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Tidaholms kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

Kassa och bank
Kassa och bank

30

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

9 000
9 000

9 000
9 000

12 523
-1 559
-846
10 118
19 118

12 523
-1 138
-421
10 964
19 964

75 126
75 126

57 883
57 883

202 767
202 767

144 227
144 227

56 133
18 842
–
2 975
4 557
82 507

17 652
10 371
17 500
2 042
5 362
52 927

379 518

275 001

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21, 22

Bundet eget kapital

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

23

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr

2021

2020

16 595
16 021
32 616
–

9 372
11 489
20 861
–

32 616

20 861

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-55
-30 782
-28 620
-26 841

191
-7 063
29 758
43 747

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-87 429
381
-2 000
1 600
-87 448

-19 832
2 824
–
1 600
-15 408

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Upptagna lån
Lämnade aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-50 973
147 994
-2 000
95 021

-9 052
–
–
-9 052

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-19 268
19 342
74

19 287
55
19 342

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

30
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader och tekniska anläggningar, har
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har
därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
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Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer
Inventarier, verktyg och installationer
5-10 år
Byggnader och mark
Byggnader och tekniska anläggningar består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder.
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars
nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars
nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Kontorsbyggnader
Byggnadsstomme
40 år
Ventilation
10 år
Hiss
10 år
Tak
20 år
Industribyggnad
Byggnadsstomme
35 år
Ventilation
10 år
Anläggningar
Markanläggningar
20 år
Fjärrvärmecentraler, abonnentcentraler
20 år
Fjärrvärmeledningar
25 år
Fjärrvärmemätare
5 år
Optokabel / Kanalisation
15-20 år
Eldistributionsanläggningar
40 år
Eldistributionsanläggningar - elektronik
15 år
Kundkommunikationsanläggningar/Elmätare
10 år
Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
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Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som
tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen
på balansdagen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

(24

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

621

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.

(25

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

622

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter av väsentlig storlek perodiseras över investeringens förväntade
livslängd.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.

(26

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

623

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Negativ goodwill
Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar.

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

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning
som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som
orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något
nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget räknas utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats inte in i
anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning
successivt över tillgångens nyttjandeperiod.
Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i moderföretaget.
Leasing
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget.
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Finansiella tillgångar och skulder
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Ersättningar till anställda
I moderföretaget redovisas de förmånsbestämda planerna enligt förenklingsreglerna i BFNAR
2012:1.
Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.
Intäkter
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas i moderföretaget som
intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort (färdigställandemetoden).
Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Koncernbidrag som lämnas från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av
andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas i balansräkningen som en minskning av andelens
redovisade värde.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i
utbyte redovisas direkt i eget kapital.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.
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Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Nätavgifter
Hyresintäkter
Elförsäljning
Värmeleveranser
Mottagningsavgifter
Elproduktion
Bredband och stadsnät
Anslutning fjärrvärme
Anslutning bredband
Periodiserade vindkraftsanslutningar
Engångsavgifter
Övrigt
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Elförsörjning
Värmeleveranser
Mottagningsavgifter
Elproduktion
Bredband och stadsnät
Anslutning fjärrvärme
Anslutning bredband
Försäljning gemensamma omkostnader dotterbolag
Försäljning tjänster och material dotterbolag
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

2021

2020

41 762
26 366
28 269
37 071
5 195
7 449
18 700
334
2 598
2 271
501
2 171
172 687

38 610
24 109
17 585
31 100
4 245
2 394
14 288
294
2 345
1 349
648
2 113
139 080

172 687
172 687

139 080
139 080

2021

2020

28 270
38 905
5 195
7 449
19 191
334
2 598
7 960
13 213
123 115

17 585
33 042
4 245
2 395
14 733
294
2 345
7 987
10 291
92 917

123 115
123 115

92 917
92 917
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Not 3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021

2020

Koncern
PwC
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Andra uppdrag

185
30
–

185
–
14

Moderföretag
PwC
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

85
–

85
2

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

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2021

varav
män

2020

varav
män

Moderföretaget

Sverige
Totalt i moderföretaget

30
30

83%

31
31

83%

7
7

57%

7
7

57%

0%

37

78%

38

78%

0%

83%

Dotterföretag

Sverige
Totalt i dotterföretag
Koncernen totalt

57%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2021-12-31

2020-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

43%

43%

0%

0%

43%

43%

0%

0%

Moderföretaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021
Löner och
ersättningar

Moderföretaget

15 604

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

3 062

(varav pensionskostnad)

Löner och
ersättningar

6 808

15 058

(1 401)

1 092

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

2020
Sociala
kostnader

Sociala
kostnader

6 199
1)

860

17 897

7 059

(118)

18 666

7 900
2)

(1 535)

2 839

(91)

(1 519)

2)

(1 626)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 448 tkr (f.å. 445 tkr) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 448 tr (f.å. 445 tkr) företagets VD och styrelse.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2021

Moderföretaget

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

2 174

14 012

2 072

13 569

(–)

(–)

(–)

(–)

(varav tantiem o.d.)

Dotterföretag

–

3 062

–

2 839

(–)

(–)

(–)

(–)

2 174

17 074

2 072

16 408

(varav tantiem o.d.)

Koncernen totalt

2020

Styrelse
och VD

(varav tantiem o.d.)

(–)

(–)

VDs uppsägningstid är för arbetstagaren sex månader och för arbetsgivaren tolv månader.
Not 5

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2021-12-31

2020-12-31

934
1 216
2 150

902
1 948
2 850

2021
934

2020
911

2021-12-31

2020-12-31

934
1 216
2 150

64 449
1 948
66 397

2021
934

2020
7 531

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Moderföretaget löste ett leasingavtal avseende en fjärrvärmeanläggning i januari 2021 vilket medför en
stor skillnad mellan åren. Efter detta leasas det endast fordon enligt avtal om operationell leasing.
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Not 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021

2020

–
96
96

–
160
119

422
59
481

429
84
513

2021

2020

–
-6 531
-6 531

–
-5 216
-5 216

-5 733
-5 733

-1 790
-1 790

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

Not 7

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Moderföretaget
Räntekostnader, övriga

Not 8

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
2021
Koncernen
Resultat före skatt

Procent

Belopp

2020
Procent

52 740

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler/
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

18 677

20,6%

-10 864

20,6%

-3 847

0,3%

-132

0,1%

-25

0,5%

-275

0,0%

–

-0,2%

99

0,4%

-68

0,4%

-197

-0,3%

60

21,6%

-11 369

20,8%

-3 880

2021
Moderföretaget
Resultat före skatt

Procent

Belopp

2020
Procent

-649

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Tidigare ej bokförd uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

Belopp

Belopp
-481

20,6%

134

20,6%

99

-18,6%

-121

-6,4%

-31

-2,0%

-13

-10,5%

-68

-30,4%

-197

9,2%

60

-30,4%

-197

12,9%

60
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Not 9

Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Rörelseförvärv
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

241 004
24 942
–
-2 491
263 455

218 776
5 785
16 443
–
241 004

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-91 887
–
1 840
-7 545
-97 592

-85 222
-199
–
-6 466
-91 887

Redovisat värde vid årets slut

165 863

149 117

2021-12-31

2020-12-31

70 496
–
70 496

67 852
2 644
70 496

-31 747
-2 846
-34 593

-29 187
-2 560
-31 747

35 903

38 749

2021-12-31

2020-12-31

3 816
3 816

3 816
3 816

678
678

678
678

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
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Not 10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

510 487
-87 440
62 366
485 413

474 812
-26 200
61 875
510 487

-180 419
55 002
-16 082
-141 499

-181 284
19 053
-18 188
-180 419

-3 800
-3 800
340 114

-3 800
-3 800
326 268

2021-12-31

2020-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

175 524
-571
79 914
254 867

175 576
-21 877
21 825
175 524

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-62 748
190
-12 765
-75 323

-73 400
19 053
-8 401
-62 748

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-3 800
-3 800
175 744

-3 800
-3 800
108 976
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Not 11

Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

18 175
277
-198
18 254

18 209
689
-723
18 175

-15 948
198
-682
-16 432

-15 655
723
-1 016
-15 948

1 822

2 227

2021-12-31

2020-12-31

13 037
513
-198
13 352

12 754
345
-62
13 037

-11 865
198
-409
-12 076

-11 397
62
-530
-11 865

1 276

1 172

2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

31 687
-110 602
133 484
54 569

50 287
-67 658
49 058
31 687

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

10 178
-80 428
87 428
17 178

15 158
-24 467
19 487
10 178

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 12

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
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Not 13

Andelar i koncernföretag
2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Lämnade aktieägartillskott
Vid årets slut

18 040
2 000
20 040

18 040
–
18 040

Redovisat värde vid årets slut

20 040

18 040

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2021-12-31

2020-12-31

Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal
andelar

Andel
i % i)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

Tidaholms Elnät AB, 556004-3332, Tidaholm
Tidaholms Bostads AB, 556041-4582, Tidaholm

5 000
10 000

100,0
100,0

5 040
15 000

5 040
13 000

20 040

18 040

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

Not 14

Fordringar hos koncernföretag
2021-12-31

2020-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

40 200
2 000
-1 600
40 600

41 800
–
-1 600
40 200

Redovisat värde vid årets slut

40 600

40 200
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Not 15

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets andel i intresseföretag och gemensamt
styrda företags resultat
Vid årets slut

2 838

2 757

179
3 017

81
2 838

Redovisat värde vid årets slut

3 017

2 838

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

1 500
1 500

1 500
1 500

Redovisat värde vid årets slut

1 500

1 500

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
2021-12-31
Intresseföretag
/ org nr, säte

Justerat EK
/ Årets resultat

Andelar
/ antal

Kapitalan-

i % i)

delens värde
i koncernen

Redov värde
hos moderföretaget

–
20,0

3 017

1 500

3 017

1 500

Direkt ägda
Bredband Östra Skaraborg AB
556673-3175, Tidaholm

–
15 086

2020-12-31
Intresseföretag
/ org nr, säte

Justerat EK
/ Årets resultat

Andelar
/ antal

Kapitalan-

i % i)

delens värde
i koncernen

Redov värde
hos moderföretaget

–
25,0

2 720

1 500

2 720

1 500

Direkt ägda
Bredband Östra Skaraborg AB
556673-3175, Tidaholm

–
10 879

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 16

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

142
142

142
142

Redovisat värde vid årets slut

142

142

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

142
142

142
142

Redovisat värde vid årets slut

142

142

(40

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

637

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

Not 17

Uppskjuten skatt
2021-12-31

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark, moderbolaget
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bosnet AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

35 903
35 903

38 150
38 150

2 247
2 247

75 126
77 391
-10 976
195
951
22 698
165 385

–
–
–
–

75 126
77 391
-10 976
195
951
22 698
165 385

–
–
2021-12-31

Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter
Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

463
–
–
–
1 394

–
-196
15 476
15 943
1 394
-6
–
4 772
37 383

463
196
-15 476
-15 943
–
6
–
-4 772
-35 526

–
1 857

(41

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

638

Tidaholms Energi AB
Org nr 556063-9683

2020-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar
Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

38 749
256 749
295 498

41 952
326 268
368 220

3 203
69 519
72 722

57 883
70 865
-10 976
-214
326 268
-821
443 005

–
–
–
–
259 107
–
259 107

57 883
70 865
-10 976
-214
67 161
-821
183 898

2020-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark, moderbolaget
Effekt K3-regler, leasing
Bokslutsdispositioner moderbolag
Bokslutsdispositioner Tidaholms Elnät AB
Tidaholms Bostads AB, underskottsavdrag
Bredband Östra Skaraborg AB, vår andel
Effekt K3-regler anläggningar

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

660
14 321

2 261
98
–

–
–
11 924
14 598
–
-44
13 835

660
14 321
-11 924
-14 598
2 261
142
-13 835

–

-169

169

17 340

40 144

-22 804

Redovisat
värde

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

35 225
35 225

32 977
32 977

-2 248
-2 248

Effekt K3-regler elcert./utsläppsrätter
Uppskjuten skattefordran/skuld

2021-12-31
Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader och mark

2021-12-31
Moderföretaget
Väsentliga temporära skillnader
Byggnader och mark
Uppskjuten skattefordran/skuld
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

463
463
463

–
–
–

463
463
463
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Not 18

Andra långfristiga fordringar
2021-12-31

2020-12-31

60
42
-20
82
82

101
20
-61
60
60

2021-12-31

2020-12-31

Koncern
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

2 798

3 126

Moderföretag
Varulager redovisat till anskaffningsvärde

1 984

1 928

2021-12-31

2020-12-31

22 698
578
23 276

8 723
804
9 527

317
318

452
452

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 19

Not 20

Varulager m m

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern
Upplupna intäkter
Förutbetalda licenser och abonnemang

Moderföretag
Förutbetalda kostnader, övrigt
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Not 21

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 10 117 473 kr disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa
Not 22

Antal aktier och kvotvärde

antal aktier
kvotvärde

Not 23

2021-12-31
9 000
1 000

2020-12-31
9 000
1 000

2021-12-31

2020-12-31

275 967
275 967

212 322
212 322

177 009
177 009

115 269
115 269

Långfristiga skulder

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 24

10 118
10 118

Checkräkningskredit
2021-12-31

2020-12-31

Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

23 000
-23 000
–

23 000
-23 000
–

Moderföretaget
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

20 000
-20 000
–

20 000
-20 000
–
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Not 25

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna kostnader, personalrelaterat
Upplupen ränta
Miljöavgift utsläpp kväveoxid
Upplupna kostnader, övrigt
Förutbetalda intäkter
Moderföretaget
Upplupna kostnader, personalrelaterat
Upplupen ränta
Miljöavgift utsläpp kväveoxid
Upplupna kostnader, övrigt
Förutbetalda intäkter

Not 26

2021-12-31

2020-12-31

2 197
615
1 000
701
43 358
47 872

1 865
536
1 000
1 433
45 590
50 424

1 683
571
1 000
670
632
4 557

1 584
494
1 000
1 433
851
5 362

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

31 318
31 318

31 318
31 318

31 318

31 318

Ställda säkerheter
Koncernen

Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo, 86 tkr (70 tkr)
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Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr

2021-12-31

2020-12-31

31 318
31 318

31 318
31 318

Ställda säkerheter
Moderföretaget
För egna skulder och avsättningar
Övriga ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Inga.

Not 28
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget löste ett banklån hos Handelsbanken 4e januari 2022 på 43 mkr. Detta har en stor påverkan
på både koncernens och bolagets soliditet.

Not 29

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2021

2020

96
-6 232

180
-5 216

2021

2020

480
-5 733

513
-1 790
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Not 30

Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2021-12-31

2020-12-31

135
135

19 581
19 581

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

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2021-12-31

2020-12-31

74
74

19 343
19 343

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
Not 31
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

Moderföretaget
Avskrivningar

2021

2020

28 392
-13 778
14 614

21 436
–
21 436

2021

2020

16 021
16 021

11 489
11 489

Not 32
Koncernuppgifter
Tidaholms Energi AB är moderföretag i den koncern där de helägda dotterföretagen Tidaholms Elnät AB,
org nr 556004-3332, samt Tidaholms Bostadsbolag AB, org nr 556041-4582, med säte i Tidaholm, ingår.
Moderföretaget ingår i en koncern där Tidaholms kommun, org nr 2120000-1736, med säte i Tidaholm,
upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Tidaholms Bostads AB äger bolaget Stallängens Bostads AB med org nr 559189-5353 med säte i Tidaholm.
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Not 33

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Tidaholm 2022-03-30

Ingela Backman

Mattias Andersson

Ordförande

Verkställande direktör

Mikael Hallin

Per Bergström

Vice ordförande

Ledamot

Michael Brisman

Mikael Snäll

Ledamot

Ledamot

Maria Fredriksson

Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
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Vår sammanfattning och slutsats
Inledning
Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2021. Syftet med rapporten är
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen.
Under hösten 2021 har vi genomfört granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den
interna kontrollen samt den löpande redovisningen vilket avrapporterats i särskild Pm. Under februari 2021 har vi
utfört granskning av bolagens årsbokslut.
Vi hoppas ni finner rapporten givande!
Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas.
Skövde 2022-03-11

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42

Tidaholms kommunala bolag
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Vårt uppdrag
Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen
Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
Granskning av annan information
Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till
ersättningsskyldig mot bolaget.
Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Slutsats
Vi har avslutat vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Tidaholms kommunala bolag
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Revisionens inriktning
Revisionens syfte
Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.
Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.
I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden
Vi har identifierat följande fokusområden:
-

Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*
Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö.

*Finns beskrivet i bilaga 1
Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning

Flertal stora flöden (fjv, elnät, telecom, entr, hyresintäkter)

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och
korrekt periodiserat.

-

-

Kundfordringar

stabila och säkra flöden under god kontroll
bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt
pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för
fakturering
verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
astställda rutiner för hantering av förfallna fordringar
samt kravhantering

Vi noterar;
korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och
hyresperioder per 211231
verifiering av att betalning inflyter fullständigt
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla
betalningar från bank)

Trafikljusförklaring - se bilaga 2

-

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt
redovisade och korrekt värderade.

värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets väsentligaste balanspost är förvaltningsfastigheter, 130
mkr samt pågående projekt, 20 mkr. Årets nettoinveteringar
uppgår till ca. 27 mkr.
Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört
värde inte får överstiga verkligt värde.
Fastighetsbeståndet värderades av extern värderare senast 2018
Värderingarna syftar till att;
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms
sammantaget korrekt redovisade.

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt,
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt
den externa värderingen från 2018 uppgår till totalt, ca 160 mkr att jämföra med bokfört värde om 129. OBS. fusionerade
fastigheter íngår ej !
- samtliga fastigheter exkl. Astern och omställningsfastigheter
(Brage, Thule) redovisar driftsöverskott-.

Aktivering av utgifter för byggnationer följer fastställda principer.
Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket
K3.
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte
redovisas uppskjutna skatteposter.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c
PwC

655

Mars 2022
8

Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt

Tidaholmsbostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om
ca . 22 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för
nyttjande tom 2025.
Tidaholmsbostads AB yrkar skattmässigt avdrag för reparationsoch underhållsutgifter och skapar därmed utrymme för att inte
beskatta vinster under de närmsta åren.

Enligt Regeringsbeslut oktober 2021 kan bolaget erhålla
skattereduktion 2023 om 3.9% baserat på investeringssumma
2021 (ca 64 mkr = 2.5 mkr).

Materiella
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
anskaffningar, 2021 utköp tidigare leasad Eldaren 64 mkr.
- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,
- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt
komponent

Vi rekommenderar att i kommande inkomstdeklaration ansöka om
att nyttja möjlgiehten till skattereduktionen.
Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
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Förvaltningsrevision
och intern kontroll
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Övriga frågor
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Bilagor
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

Ord

Förklaring

Risk

Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet

Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter.
Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.
Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan
tillämplig lag.

ABL

Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Tidaholms kommunala bolag
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Årsredovisning för

Bosnet AB
556673-3175
Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Underskrifter
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Bosnet AB
556673-3175

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Bosnet AB, 556673-3175 med säte i Karlsborg, får härmed
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

Allmänt om verksamheten
Bosnet AB (org.nr 556673-3175) bedriver sedan 2004 verksamhet inom telekommunikationsområdet.
Styrelse
Bosnet AB styrelse har följande sammansättning:
Per Bergström, Ordförande
Bengt Ferm, Vice Ordförande
Håkan Karlsson, Ledamot
Jonas Angshed, Ledamot
Mattias Andersson, Ledamot
Joakim Ahlin, Ledamot
Rolf Andersson, Ledamot
Richard Bengtsson, Ledamot
Rolf Åkesson, Ledamot
Yvonne Goglolin, Ledamot
Revisor
Auktoriserad revisor Björn Andersson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisor
Per-Olof Ekholm
Verkställande direktör
Albin Främgård
Sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls den 13 maj 2021.
Styrelsen har under året hållit 4 st. ordinarie sammanträden.
Organisationstillhörighet
Bosnet AB är medlem i branschorganisationen Sobona (Kommunala bolagens
arbetsgivarorganisation).
Verksamhet
Bosnet AB ska främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta görs genom att
stötta och samordna ägarnas utveckling på området. Bosnet AB skall vara en gemensam resurs
genom rollen som stadsnätsoperatör.
Personal
Bosnet AB har två anställda; VD samt tekniskt ansvarig.

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

662

2(15)

Bosnet AB
556673-3175

Organisation och marknad
Sedan 2019 är verksamheten helt inriktad på att bedrivas som kommunikationsoperatör, med en
öppen plattform där försäljning sker till tjänsteoperatörer. Förutom bolagets personal har
verksamheten bedrivits med köpta tjänster från ägarbolagen såsom drift, underhåll och övrig
administration.
Marknaden består av operatörer som verkar genom slutkundsförsäljning inom kommunerna Hjo,
Karlsborg, Tibro, Tidaholm, Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Årets verksamhet
Fiberutbyggnaden har fortsatt, dock med något lägre utbyggnadstakt. Detta har inneburit 1102 nya
fiberanslutningar till Bosnet. Utöver detta har sammanslagningen med VänerEnergi inneburit att
Bosnet fått ett tillskott på drygt 6 500 nya kunder. Antalet Internetkunder var vid årets slut 17 512,
varav drygt 200 fortfarande hade anslutning via ADSL.
Processen för samgåendet med VänerEnergi AB avslutades framgångsrikt, då samtliga kunder i
Mariestad, Töreboda och Gullspång fördes över till Bosnetplattformen den 1 maj. Projektet som
startade hösten 2019 var därmed i huvudsak till ända. Hängiven och dedikerad personal i kombination
med gott samarbete med leverantörer är en av anledningarna till att projektet blev framgångsrikt, samt
att vi lyckades få samtliga tjänsteleverantörer som fanns representerade i VänerEnergis nät att teckna
avtal med Bosnet.
Parallellt med samgåendet med VänerEnergi har nätet uppgraderats. Stomnätet har numera en
kapacitet på 100 gigabit, vilket borgar för att vi under överskådlig tid har ett robust, driftsäkert nät med
hög tillgänglighet.
Att vi lyckats genomföra dessa stora projekt trots pågående pandemi och endast ett fåtal individer
involverade är en stor bedrift.
Bosnet har under året arbetat med att ta fram en strategi- och verksamhetsplan. Vid styrelsemötet i
september antogs planen och därmed finns tydligt uttalade mål för verksamheten, med där tillhörande
aktiviteter för det närmsta året samt på 3 och 5 års sikt.
Sedan 1 oktober har bolaget nytt kontor och finns numera i Skövde. Placeringen är vald utifrån att den
är mer central i upptagningsområdet. Sannolikt underlättar det även eventuellt framtida rekryteringar.
Ekonomi och finans
Bolagets omsättning har, i jämförelse med föregående, år fördubblats och uppgår till 46 171 tkr mot 22
208 tkr 2020. En av orsakerna till denna ökning är kunderna från VänerEnergi, och utöver det så har
vårt arbete mrf att få med de stora tjänsteleverantörerna Telia och ComHem bidragit till ökningen.
Rörelsekostnaderna har ökat, till 45 214 tkr mot 22 015 tkr 2020.
Bolagets soliditet uppgick till 51,1% (66,7% år 2020).
Framtiden
Under 2022 kommer vi att genomföra ett antal projekt som syftar till att utveckla Bosnet men också
bidra till utveckling av stadsnäten. Vi kommer starta ett marknadsföringsprojekt och genomföra
workshops med ägarna i syfte att nå ut ytterligare i vårt upptagningsområde. Det finns fortfarande stor
potential att öka antalet anslutna företag. Målsättningen är att synas ute på mässor och events som
anordnas i ägarkommunerna.
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Ekonomisk översikt

2021-12-31
Nettoomsättning
46 171 794
Rörelsemarginal %
2,1
Balansomslutning
29 502 353
Avkastning på totalt kapital %
3,3
Avkastning på eget kapital %
6,4
Soliditet %
51,1
Resultat före bokslutsdisp.
972 908

2020-12-31
22 208 232
0,9
21 538 098
0,9
1,4
65,3
200 696

2019-12-31
10 305 671
1,5
14 328 818
1,5
1,7
77,1
187 890

2018-12-31
11 094 527
1,5
18 337 894
0,9
1,6
59,3
169 008

Belopp i kr
2017-12-31
10 586 086
0,7
18 561 390
0,4
0,6
57,9
66 453

Försäljning
År
Antal ADSL-kunder
Transitkunder till operatörers nät
Antal internetkunder totalt
Antal synkrona förbindelser
Antal våglängdsförbindelser
Antal mil uthyrda svartfiber
Antal tjänsteleverantörer i nätet
Antal IPTV-kunder

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
214
344
511
767
935
17 298
10 251
9 444
7 742
6 526
17 512
10 562
9 955
8 509
7 461
213
52
58
61
59
5
5
5
4
4
60
22
20
17
18
18
3 731

Investeringar
År
Bruttoinvesteringar
Förlust avyttring
Årets planenliga avskrivningar
Årets nettoinvestering

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
6 049 190 3 531 352 2 441 384 3 197 892 5 800 369
-107 977
-3 959 830 -3 588 327 -3 072 691 -3 065 746 -4 114 030
2 089 360
-56 975
-631 307
24 169 1 686 339

Förändring eget kapital
Vid årets början
Omf. fg års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Aktie- Reservkapital
fond
7 500 000

7 500 000

Överkursfond
1 365 000

1 365 000

Balanserat
resultat
2 257 870
666 041
2 923 911

Årets
resultat
666 041
-666 041
1 112 955
1 112 955

Totalt
11 788 911
1 112 955
12 901 866

Aktiekapitalet består av 7 500 antal aktier med ett kvotvärde á 1 000 kr.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 036 865, disponeras enligt följande:

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

Belopp i kr
2 923 911
1 112 954
4 036 865

Balanseras i ny räkning

4 036 865

Summa

4 036 865

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

664

4(15)

Bosnet AB
556673-3175

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

2

46 171 794
46 171 794

22 208 232
22 208 232

-33 561 644
-5 390 753
-2 301 917

-12 857 063
-3 432 393
-2 137 278

7

-3 959 830
957 650

-3 588 327
193 171

8

17 258
-2 000
972 908

9 760
-2 235
200 696

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

9

147 751
1 120 659

652 152
852 848

Skatt på årets resultat

10

-7 704

-186 807

1 112 955

666 041

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3,4,5
6

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

665

5(15)

Bosnet AB
556673-3175

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

11

285 834
285 834

231 945
231 945

Materiella anläggningstillgångar
Aktiv utrustning
Övrig utrustning

12
13

9 788 079
9 788 079

7 752 608
7 752 608

14

142 360
226 997
369 357

142 360
142 360

10 443 270

8 126 913

1 029 994
1 029 994

873 800
873 800

7 890 264
1 127 758
395 577
9 413 599

5 234 129
485 786
74 409
5 794 324

8 615 490

6 743 061

Summa omsättningstillgångar

19 059 083

13 411 185

SUMMA TILLGÅNGAR

29 502 353

21 538 098

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
15

Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

7 500 000
7 500 000

7 500 000
7 500 000

1 365 000
2 923 911
1 112 955
5 401 866

1 365 000
2 257 870
666 041
4 288 911

12 901 866

11 788 911

1 501 063
1 250 000
2 751 063

1 786 814
1 112 000
2 898 814

13 558 627
63 641
39 619
187 537
13 849 424

6 191 660
78 039
39 792
540 882
6 850 373

29 502 353

21 538 098

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (7500 aktier á kvotvärde 1000 kr)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

16

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

17
18

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

972 908
3 959 830
4 932 738
-249 099

200 696
3 588 327
3 789 023
-321 066

4 683 639

3 467 957

-156 194
-3 619 274
7 013 448

606 240
-2 627 140
4 464 651

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 921 619

5 911 708

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-210 000
-5 839 190

-210 000
-3 321 352

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 049 190

-3 531 352

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Amortering av lån

-

2 865 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

2 865 000

1 872 429
6 743 061
8 615 490

5 245 356
1 497 705
6 743 061

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Not

-

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar
Licenser

År

3

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

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

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Aktiv utrustning, verktyg
Övrig utrustning

År
5
3-5
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Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

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

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

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

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

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
2021-01-012021-12-31
46 110 199
3 400
58 195
46 171 794

Förbindelser
Start- och flyttavgifter
Övriga intäkter
Summa

2020-01-012020-12-31
22 028 182
22 050
158 000
22 208 232

Not 3 Övriga externa kostnader
2021-12-31
118 798
1 543 554
409 516
14 575
122 777
618 751
1 923 344
4 751 315

Hyra kontor
Rep och UH externa tjänster
Köpta tjänster Karlsborgs Energi
Köpta tjänster Tidaholms Energi
Köpta tjänster Tibro Energi
Köpta tjänster Hjo Energi
Marknadsföring
Licenser och serviceavtal
Övrigt
Summa

2020-12-31
107 040
526 899
369 349
12 000
37 401
-8 000
93 501
295 640
1 345 969
2 779 799

Hyra core återfinns i Not 5
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Not 4 Ersättning till revisorer
PwC
Revisionsarvode
Summa

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

17 720
17 720

23 280
23 280

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

727 308
1 491 252
2 218 560

657 324
2 005 412
2 662 736

621 718

629 314

2020-01-012020-12-31
2
2

Varav män
2
2

Not 5 Operationell leasing - leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2021-01-012021-12-31
2
2

Varav män
2
2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021-01-012021-12-31
1 468 221
727 596
200 328

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

2020-01-012020-12-31
1 445 456
669 639
181 526

1) Av företagets pensionskostnader avser kr 110 676 (f.å. 96 660) företagets ledning avseende 1 (1)
personer.

Not 7 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Aktiv utrustning
Licenser
Summa

2021-12-31
3 803 719
156 111
3 959 830

2020-12-31
3 499 160
89 167
3 588 327

2021-01-012021-12-31
17 258
17 258

2020-01-012020-12-31
9 760
9 760

Not 8 Ränteintäkter och liknande intäkter
Ränteintäkter, övriga
Summa
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Not 9 Bokslutsdispositioner

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring
Förändring avskrivningar utöver plan
Summa

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

200 000
-62 000
-285 751
-147 751

280 000
-932 152
-652 152

Not 10 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt investeringar

2021-01-012021-12-31
234 701
-226 997
7 704

2020-01-012020-12-31
186 807

2021-01-012021-12-31
1 120 659

2020-01-012020-12-31
852 848

230 856

182 509

1 935
766
1 144
-226 997
7 704

3 408

186 807

2021-12-31

2020-12-31

1 389 000
210 000
1 599 000

1 179 000
210 000
1 389 000

-1 157 055
-156 111
-1 313 166

-1 067 888
-89 167
-1 157 055

285 834

231 945

186 807

Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 20,6 %
Ej avdragsgilla kostnader
Återföring periodiseringsfond
Skattepliktig schablon p-fond
Förändring uppskjuten skatt
Redovisad skatt

890

Not 11 Licenser
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början
- Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
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Not 12 Aktiv utrustning
2021-12-31

2020-12-31

28 363 443
5 839 190
34 202 633

25 963 004
3 321 352
-920 913
28 363 443

Ackumulerade nedskrivningar offentliga bidrag:
- Vid årets början
- Tillg.med bidragsdel utrangerat senaste åren
Summa nedskrivningar offentliga bidrag

-

-5 820 506
5 820 506
-

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Avyttringar och utrangeringar
- Årets avskrivning enligt plan
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

-20 610 835
-3 803 719
-24 414 554

-18 032 588
920 913
-3 499 160
-20 610 835

9 788 079

7 752 608

2021-12-31

2020-12-31

86 674
-27 755
58 919

86 674
86 674

-86 674
27 755
-58 919

-86 674
-86 674

-

-

Ackumulerade verkliga anskaffningsvärden:
- Vid årets början
- Nyanskaffningar
- Avyttringar och utrangeringar
Summa verkliga anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Not 13 Övrig utrustning
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början
- Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivngar enligt plan:
- Vid årets början
- Avyttringar och utrangeringar
- Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
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Not 14 Andelar i intresseföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2021-12-31

2020-12-31

142 360
142 360

142 360
142 360

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Intresseföretag/
org nr, säte
Intresseföretaget Netwest AB
2360 aktier (nom 1 kr/aktie)
Netwest AB Aktieägartillskott ovillkorat

Antal
andelar i %1)

Redovisat
värde

2 360
140 000
142 360

2 360
140 000
142 360

Not 15 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

2021-12-31

2020-12-31

8 615 490
8 615 490

6 743 061
6 743 061

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 16 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 036 865, disponeras enligt följande:
2021-12-31
2 923 911
1 112 954
4 036 865

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
Balanseras i ny räkning

4 036 865

Summa

4 036 865

Not 17 Ackumulerade överavskrivningar
2021-12-31
1 501 063
1 501 063

Maskiner och inventarier

2020-12-31
1 786 814
1 786 814

Av ackumulerade överavskrivningar utgör 20,6% 309 219 kr (fg. år 21,4% 382 378 kr) uppskjuten
skatt.
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Not 18 Periodiseringsfonder
2021-12-31
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2020
Periodiserinfsbond, avsatt vid beskattningsår 2021

110 000
120 000
300 000
240 000
280 000
200 000
1 250 000

2020-12-31
62 000
110 000
120 000
300 000
240 000
280 000
1 112 000

Av periodiseringsfonder utgör 20,6% 257 500 kr (fg. år 21,4% 246 528 kr) uppskjuten skatt.

Not 19 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2021-12-31
2 000 000
-2 000 000
-

2020-12-31
2 000 000
-2 000 000
-

2021-12-31
2 000 000
2 000 000

2020-12-31
2 000 000
2 000 000

2021-12-31
Inga

2020-12-31
Inga

Inga

Inga

Ställda säkerheter checkkredit
Borgen Hjo-, Karlsborgs-, Tibro- och Tidaholms kommun

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Not 21 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på totalt kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
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Not 22 Koncernuppgifter
Bolaget ägs med 20 % vardera av Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB, Tidaholms
Energi AB och VänerEnergi AB och har sitt säte i Karlsborg. Respektive ägare ägs i sin tur av
respektive kommun.

Underskrifter
Skövde den 2022-03-09

Per Bergström
Styrelseordförande

Bengt Ferm
Vice ordförande

Rolf Andersson
Ledamot

Mattias Andersson
Ledamot

Håkan Karlsson
Ledamot

Jonas Angshed
Ledamot

Joakim Ahlin
Ledamot

Richard Bengtsson
Ledamot

Yvonne Goglolin
Ledamot

Rolf Åkesson
Ledamot

Albin Främgård
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats den

Min rapport har avgivits den

Björn Andersson
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Per-Olof Ekholm
Lekmannarevisor
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Styrelsen och verkställande direktören för Netwest Sweden AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Ägarförhållanden
Netwest Sweden AB har sitt säte i Vänersborg och ägs till 34% av Västra Götalands Regionen,
organisationsnummer 232100-0131 samt till lika delar av 28 kommuner eller kommunala bolag inom
regionen.
Verksamheten
Bolaget ska utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation
inom Västra Götaland.
Rättvisande bild över utvecklingen
Verksamheten under 2021 har varit starkt kopplad till bolagets fastlagda strategi och budget. Ett flertal
förbindelser, av olika typer, har hyrts ut via bolaget under året. Under året har också rutiner för
verksamheten fortsatt utvecklats samt nya stödsystem implementerats.
Bolaget har under året förmedlat inköp och försäljning av tjänster till ägarföretagens stadsnät samt
ägarkommuners fiberföreningar, kombinerat med marknadsföring av fiberanslutningar till ägarföretagens
stadsnät samt ägarkommunernas fiberföreningar. Utöver detta har en ny tjänst tagits fram där bolaget hyr
ut en bredbandskoordinator till de kommuner som så önskar.
Verksamheten har under året fortsatt att expandera och utrustningen i Västgötaringen har utökats med tre
nya noder; en i Uddevalla, en i Tidaholm samt en i Mariestad.
Ett gott samarbete med Västlänk har givit bolaget ett bra stöd sin utveckling. Relationerna med
stadsnäten, övriga nätägare samt deras försäljningsbolag har utvecklats på ett bra sätt.
Under året har bolaget tecknat avtal om två större projekt inom bolagets verksamhetsområde. Det ena
projektet är för en operatör och det andra projektet är för tre kommuner. Båda projekten sträcker sig över
en längre period.
Under större delen av året har bolaget varit 5 heltidsanställda samt viss behovsstyrd inhyrd personal.
Under 2022 kommer personalen att utökas ytterligare något.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har Coronavirus - Covid19 drabbat världen med full kraft. Bolagets påverkan
avseende pandemin bedöms vara ganska begränsad.
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Framtida utveckling
Bolaget kommer att fortsätta utveckla affären och fördjupa samarbetet med sina kunder och leverantörer.
Under kommande år är förväntningarna stora på en avsevärd ökning av antalet förbindelser förmedlade
genom bolaget samt ett flertal fördjupade samarbeten.
Samarbetet med flera olika nationella och regionala kunder kommer att intensifieras med syfte att bland
annat kunna fortsätta ta ansvar för större upphandlingar. Stort fokus ligger på att bolaget skall kunna
agera som en väg in till samtliga adresser i bolagets geografiska verksamhetsområde.
Under 2022 kommer Västgötaringen att fortsätta växa med ett antal nya noder. Detta kommer att
innebära att Västgötaringen expandera geografiskt och kan då nå fler kommuner i bolagets geografiska
verksamhetsområde.

Flerårsöversikt (Tkr)

2021
27 207
-840
9

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
19 931
-1 075
12

2019
11 169
-1 069
7

2018
8 942
-1 226
15

2017
5 591
-1 280
37

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Avsättning fond för
utveckling
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgift

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

100 000

2 038 124

2 703 191

-846 156

3 995 159

-846 156

846 156

0

-666 703
-666 703

0
-666 703
3 328 456

1 041 852
100 000

3 079 976

-1 041 852
815 183

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 000 000 kr (4 000 000 kr).

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

815 183
-666 703
148 480

disponeras så att
i ny räkning överföres

148 480

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

27 207 381
1 139 090
38 764
28 385 235

19 931 320
1 064 239
110 179
21 105 738

-20 861 986
-2 917 956
-4 699 277
-744 915
-29 224 134
-838 899

-15 883 178
-2 257 790
-3 462 370
-573 223
-22 176 561
-1 070 823

Resultat efter finansiella poster

-777
-777
-839 676

-4 183
-4 183
-1 075 006

Resultat före skatt

-839 676

-1 075 006

Skatt på årets resultat
Årets resultat

172 973
-666 703

228 850
-846 156

Not

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
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2021-12-31

2020-12-31

1 897 375
1 182 601
3 079 976

921 873
1 116 251
2 038 124

6 755 954
6 755 954

5 703 142
5 703 142

624 882
624 882
10 460 812

451 909
451 909
8 193 175

11 403 831
72
2 857 520
1 319 429
15 580 852

9 375 159
5 121 874
0
1 466 344
15 963 377

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

9 252 568
24 833 420

9 022 408
24 985 785

SUMMA TILLGÅNGAR

35 294 232

33 178 960

Not

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
3
Pågående utgifter avseende utvecklingsarbeten
4
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

100 000
3 079 976
3 179 976

100 000
2 038 124
2 138 124

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

815 183
-666 703
148 480
3 328 456

2 703 191
-846 156
1 857 035
3 995 159

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 115
4 855 813
3 618
1 370 488
25 732 742
31 965 776

3 115
5 529 064
110
3 032 151
20 619 361
29 183 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 294 232

33 178 960

Not

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-839 676
0
744 915
176 481

-1 070 823
-4 183
573 223
200 191

81 720

-301 592

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 028 672
2 238 225
-673 251
3 451 717
3 069 739

-7 549 465
-1 640 223
4 103 660
13 005 026
7 617 406

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 139 090
-1 700 489
-2 839 579

-1 064 239
-1 620 443
-2 684 682

230 160

4 932 724

9 022 408
9 252 568

4 089 684
9 022 408

Not

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp). Avdrag görs för lämnade rabatter.
Pågående projekt
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på
balansdagen.
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i
resultaträkningen.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas ctill anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar

8,10,20
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Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

10

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika belopp enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

Not 2 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

2021

2020

5

3

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

972 378
1 072 740
2 045 118

505 053
467 325
972 378

-50 505
-97 238
-147 743

-50 505
-50 505

1 897 375

921 873
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Not 4 Pågående utgifter avseende utvecklingsarbeten
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

1 116 251
1 139 090
-1 072 740
1 182 601

519 337
1 064 239
-467 325
1 116 251

1 182 601

1 116 251
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

7 018 027
1 700 489
8 718 516

5 397 584
1 620 443
7 018 027

-1 314 885
-647 677
-1 962 562

-792 167
-522 718
-1 314 885

6 755 954

5 703 142

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Alingsås 2022-

Ulrika Bokeberg
Ordförande

Hans Andreasson

David Björklund

Peter Bryne

Pia Brühl Hjort

Sofia Söder

Göran Wallo

Martin Gedda
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

2022

Marina Svensson
Auktoriserad revisor
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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

2022 Utfall
Feb

17 988
0
-7 538
-2 110
-2 102
6 238
-1 409
4 829
-87
4 742
4 742
FJV
Ack

Andel i
förhållande till
omsättn

100,0%
41,9%
11,7%
11,7%
34,7%
26,8%

26,4%

2022
Budget
Feb

13 626
0
-4 801
-2 478
-1 884
4 463
-1 411
3 052
-105
2 947
2 947

FJV Budget Stadsnät
Ack
Ack

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
35,2%
18,2%
13,8%
32,8%
22,4%

21,6%
Stadsnät
Budget
Ack.

4 362
0
-2 737
368
-218
1 775
2
1 777
18
1 795
GF
Ack.

2022 Utfall
Ack

37 156
0
-15 524
-4 678
-3 910
13 044
-2 768
10 276
-173
10 103
10 103
GF Budget
Ack

Andel i förhållande till
omsättn

100,0%
-41,8%
-12,6%
-10,5%
35,1%
27,7%

27,2%
Elnät
Ack

2022
Budget
Ack

27 953
0
-9 838
-4 961
-3 580
9 574
-2 823
6 751
-210
6 541
6 541
Elnät
Budget
Ack.

Andel i
förhållande till Avvikelse
omsättn
mot budget

tkr

100,0%
-35,2%
-17,7%
-12,8%
34,3%
24,2%

23,4%
Elhandel
Ack.

9 203
0
-5 686
283
-330
3 470
55
3 525
37
3 562
Elhande
l Budget
Ack.

16 354

13 905

4 158

4 282

2 373

2 391

3 216

1 993

11 055

5 382

-657
-1 950
-984
12 763
-1 802
10 961
-12
10 949

-3 317
-2 569
-807
7 212
-1 815
5 397
-15
5 382

-1 498
-679
-631
1 350
-877
473
-103
370

-1 520
-661
-611
1 490
-931
559
-125
434

-16
-1 025
-1 194
138
-22
116
-58
58

-13
-1 125
-1 083
170
-32
138
-66
72

-1 314
-785
-1 101
16
-67
-51
0
-51

0
-349
-1 077
567
-45
522
-4
518

-12 039
-239
0
-1 223
0
-1 223
0
-1 223

-4 988
-257
-2
135
0
135
0
135
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2021
Utfall - Ack
29 750
0
-10 162
-4 200
-3 674
11 714
-2 859
8 855
-557
8 298
8 298

2021
Utfall
Feb

14 878
0
-5 377
-2 003
-2 012
5 486
-1 437
4 049
-446
3 603
3 603

Internkontrollrapport för koncernen
Tidaholms Energi AB
2022
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Inledning

Denna rapport redovisar resultatet av kontroller enligt internkontrollplanen inklusive riskvärdering
och åtgärder.
Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, VD, ledningsgrupp och medarbetare där syftet är
att säkerställa att verksamheten:
•
•
•

bedrivs i enlighet med bolaget mål, strategier och riktlinjer
bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter,
använder resurser på ett effektivt sätt och har en tillförlitlig finansiell redovisning och
rättvisande rapportering.

Internkontrollens utgångspunkt är en löpande inventering av vilka risker verksamheten utsätts för
och vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de risker som
bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten skulle bli påtagliga eller
medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas för att genom förebyggande åtgärder
förhindra ett skadeutfall samt utveckla och förbättra verksamhetens olika processer.
Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av den interna kontrollplanen sammanfattas i en
rapport till bolagsstyrelsen. Följande ska framgå av rapporten:
•
•
•
•

Vad som har granskats.
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt).
Resultatet av granskningen.
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara
genomförd.

Efter beslut i bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.

Kontroller av nyttigheter

Kontroller gällande våra nyttigheter fjärrvärme, elnät och stadsnät sker enligt myndighetskraven som
styr verksamheterna och redovisas till respektive myndighet, därav redovisas de ej i denna rapport.
De myndigheter nyttigheterna rapporterar till är:
•
•
•

Post och Telestyrelsen gällande Stadsnät
Länsstyrelsen och Energimarknadsinspektionen gällande Fjärrvärme
Energimarknadsinspektionen gällande Elnät

Alla dessa kontroller är utförda och godkända enligt gällande lagar och regler.

Bolagets arbete med den interna kontrollen

Arbetet kring internkontrollen på bolagen i TEAB koncernen sker kontinuerligt och sammanställs till
en internkontrollplan för koncernen som fastställs av resp. bolagsstyrelserna på oktobers
styrelsemöte. Därefter sker ett förbättringsarbete i de punkterna som så kräver detta vilket
sammanställs i en rapport i mars.

Bedömning av den interna kontrollen

Modellen för riskvärderingen för årets internkontroll är inhämtad från Tidaholms kommuns riktlinje
för internkontroll. Arbete med årets interna kontroll har varit god och tillräcklig.
3
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Riskvärderingsmatris
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Uppföljning
1. Låg leveranssäkerhet

Risk och beskrivning av risken
Låg leveranssäkerhet ger negativa konsekvenser för våra kunder.
Verksamhetens mål är 99,7%
Riskkategori: Verksamhetsrisk/Finansiell risk
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8
Vad ska kontrolleras?
Hitta förbättringspotential för att höja leveranssäkerheten genom färre avbrott. Granskning av
rutiner, avbrottsrapporteringen, tekniska förutsättningar, simuleringar m.m.
Syftet med kontrollen
Identifiera sårbarheter
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras?
Vid varje driftstörning och månadsvis, rapport till EI årligen
Vem utför kontrollerna?
Magnus Sjögren
Vad som har granskats.
Felfrekvens på olika områden i elnätet, vi har genomfört kartläggning av linjer med återkommande
driftstörningar.
Genomgång av stödsystem såsom driftövervakningssystem och inställningar på reläskydd m.m.
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt).
Genom analys och reflektion av driftpersonal.
Genomgång av rutiner, avbrottsrapporteringen, tekniska förutsättningar, simuleringar m.m.
Resultatet av granskningen
Bristande selektivplaner för reläskydd.
Dålig funktion på fjärrfrånskiljare samt bristande kommunikation.
Brister i avbrottsinformation till våra kunder.
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.
Omprioritering av reinvesteringsprojekt såsom kablifiering av luftlinje.
Genomgång av reläskyddsinställningar och fortsatt installation av digitalt elkvalitetssystem.
Revidering av drift- och underhållsplaner/investeringsplaner framåt.
Nytt kundgränssnitt, avbrottsinformation presenteras på Facebook och hemsida vid
driftstörningstillfället, vilket ger minskad belastning på personal och kortare avbrottstid.

5
Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

693

2. Felaktig debitering av hyror och avgifter

Risk och beskrivning av risken
Felaktig debitering av hyror och avgifter
Riskkategori: Förtroenderisk, Verksamhetsrisk
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9
Vad ska kontrolleras?
Total genomgång av register/kundkostnader
Syftet med kontrollen
Att säkerställa att rätt hyror och avgifter debiteras
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras?
Vid förändring av regler och avtal,
Vem utför kontrollerna?
Mattias Andersson, Mikael Nyström
Vad som har granskats.
Alla hyror och hyreshöjningar sedan 2014 har kontrollerats.
Avgiften för alla tillval har granskats och reviderats i samråd med hyresgästföreningen.
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt).
Genomgång av databasen i Strifast.
Avstämning med hyresgästföreningen och ny förhandling.
Samtliga hyror har kontrollerats.
Resultatet av granskningen
Grundhyran var korrekt till 99 % av alla hyresgäster, justering kommer att ske 1/4.
Avgifterna för tillval kommer att korrigeras från 1/4, summerad kostnad ca 50 000 kr, som kommer
att återbetalas till berörda hyresgäster.
Förhandling genomförd med hyresgästföreningen om hur vi ska redovisa hyresspecifikationer i
framtiden, samt ny tillvalslista.
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.
Samtliga åtgärder kommer att vara genomförda den 1/4.

6
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3. Differenser vid avstämning av elhandel

Risk och beskrivning av risken
Differenser vid avstämning av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan
Tidaholms energi och Skellefteå kraft
Riskkategori: Finansiell risk
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8
Vad ska kontrolleras?
Jämförelse av data och slutavräkning
Syftet med kontrollen
Kvalitetskontroll av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan Tidaholms
energi och Skellefteå kraft
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras?
Månadsvis
Vem utför kontrollerna?
Mattias Andersson, Karin Hallgren
Vad som har granskats.
Debiteringsunderlag från debiteringssystemet gällande samtliga elhandelskunder.
Rapportunderlag för förhållandet mellan Skellefteåkraft och Tidaholms energi.
Andelstalsberäkningar och rapportering.
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt).
Genomgång av samtliga moment under 2021.
Flertalet möten med Skellefteåkraft och internt.
Resultatet av granskningen.
Maj månads försäljningsunderlag kring fasta elhandelsavtal var felaktigt, differens 591 718 kWh.
På grund av det fluktuerande/höga elpriset ser vi att kassaflödet påverkas oss i större grad än innan.
Vissa månader för vi ett negativt kassaflöde som påverkar verksamheten på kort sikt. Ser man på
hela året har det ingen påverkan på de fasta priserna på elhandelsavtalen.
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.
Vi har förenklat rapporteringen från Tidaholms energi till Skellefteåkraft. Nya rutiner kring de
administrativa momenten från båda hållen är framtagna.
Maj månad är korrigerad.
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4. Brister i lagefterlevnad, lagbrott

Risk och beskrivning av risken
Brister i lagefterlevnad, lagbrott
Riskkategori: Legala risker
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 3, Riskvärde 6
Vad ska kontrolleras?
Årlig lagefterlevnadskontroll. Användning av system miljöparagrafen, löpande genomgång av
lagförändringar, verksamhetsanpassningar
Syftet med kontrollen
Säkerställa lagefterlevnad
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras?
2 gånger/år februari och september
Vem utför kontrollerna?
Mattias Andersson samt alla verksamhetsansvariga chefer
Vad som har granskats.
Rutiner kring arbete med lagefterlevnad.
Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer och dylikt).
Granskningen har genomförts med extern konsult. Samtliga berörda avdelningschefer och VD har
haft enskilda möten med extern konsult kring laguppdateringar där alla laguppdateringar har belysts
och kvitterats.
Resultatet av granskningen.
Verksamheterna är nu uppdaterade på senaste lagändringarna på ett mycket bra sätt.
Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd.
Förändringar med anledning av lagändringar har genomförts löpande utefter gällande lagstiftning.
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2022 med
BOSNET AB
Tidaholms energi AB ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för att
tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade sammanträden i
dotterbolaget.
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med BOSNET AB valdes av styrelsen i
Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2022-02-25. Ombud är Ingela Backman och ersättare
är Mikael Snäll.
Styrelsen i Tidaholms energi AB beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
-

Under punkt fastställande resultat och balansräkning:
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.

-

Under punkt Disponering av vinst:
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.

-

Under punkt ansvarsfrihet:
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande
direktören för verksamhetsåret 2021.

-

Under punkt styrelsearvode:
Rösta för bilagt förslag
Förslag avseende arvode Arvodet föreslås bli ett årsarvode där den fasta delen av
arvodet är baserat på en procentsats av riksdagsmannaarvodet, f.n. 71 500 kr.
Utöver detta utgår ett dagarvode om 650kr per möte (5 ordinarie möten) och blir totalt
3250kr.
Sammantaget blir arvodet för:
Ordförande 30%: 21 450 kr/ år (18 200kr+3 250kr)
Vice ordförande 15%: 10 725 kr/ år (7 475kr+3 250kr)
Ledamöter (politiskt tillsatta) 7,5%: 5 363 kr/ år (5 363kr+3 250kr)
Eventuella extra styrelsemöten ingår i årsarvodet och där utgår således ingen
ersättning.
Eventuellt förlorad arbetsinkomst och reseersättning tillkommer för samtliga möten.
Reseersättningen gäller även VD som är ledamot.
(Reseersättning utgår enligt Skatteverket)
Totalt innebär detta att Bosnet ersätter ledamöterna med 37 538kr för deras
styrelseuppdrag.
Detta skall betalas ut i samband med bolagsstämman 2023 och ersättning avser
föregående verksamhetsår (2022).

Assently: 5dfc28a468ece1cad4dbb009cede0934f824b3abd2ad99692e23fece5ca5da714e2b310ad8e16de8f15ea3764af1219c505f239fbe45b35eda9308fe0ea8c77c

697

-

Under punkt ordförande rotation:
Rösta för bilagt förslag
Förslag på ordföranderotation
Föreslås gälla från bolagsstämman 2023:
2023–2025 Mariestad Ordf. Karlsborg Vice
2025–2027 Karlsborg Ordf. Tibro Vice
2027–2029 Tibro Ordf. Hjo Vice
2031–2033 Hjo Ordf. Tidaholm Vice
2033–2035 Tidaholm Ordf. Mariestad Vice
2033–2035 Mariestad Ordf. Karlsborg Vice
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Ägardirektiv Netwest Sweden AB v. 0.9

2022-01-12

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB
Netwests uppdrag
Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för
utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet
ska gynna invånarna i Västra Götaland.
Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets
verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.
Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra
stämma.
Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och
fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och
fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara
en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och
tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå
hushåll/företag/offentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar
ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.

Bolaget ska:
•
•
•
•
•

Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland
Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig
verksamhet i regionen
Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade
kostnader
Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den
svenska telekommarknaden

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade
förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen.
Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens
på marknaden för elektronisk kommunikation.
Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra
Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet
och offentliga verksamheter.
Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker
kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.
Bolaget ska också:
•
•
•
•

Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen)
Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser
i regionen
Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande
tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor
För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång:
1(3)
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o

•
•

i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett
stadsnät
o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport
o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät
I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli
aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare
Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation,
utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm.

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, äga, förvalta och utveckla
anläggningar/fastigheter för elektronisk kommunikation.
Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som
internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans
med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell
nivå.
Tilläggstjänster
Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra
samarbetspartners.
•

Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande
stadsnätsbolag

•
•

Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet
Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna
kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas
intressen.

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade
medel och/eller upplåning.

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition
Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet.
Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i
första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling.
Förändras förutsättningarna för ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna,
omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna.

Ägarnas insyn och information
Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget.
Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från
årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.
Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner.
2(3)
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Underställningsplikt
Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från
ägarnas sida.

Ägarrepresentation
För att diskutera ägarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut,
föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år.
Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden.

3(3)
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2022 med
Tidaholms Bostads AB
Tidaholms energi AB ska som moderbolag utse ombud och utfärda ägarinstruktion till
ombuden för att tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade
sammanträden i dotterbolaget.
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med Tidaholms Bostads AB valdes av
styrelsen i Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2022-02-25. Ombud är Mikael Hallin och
ersättare är Per Bergström.
Styrelsen i Tidaholms energi AB 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 2021.

-

Under punkt 9:
Anmäla Kommunfullmäktiges Val av styrelse i Tidaholms Bostad AB
Beslut § 171/2021 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2021-11-29
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen för Tidaholms
Bostad AB för tiden efter extra bolagsstämman 2021 till och med ordinarie
bolagsstämma 2023:
-

-

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

Under punkt 10:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut om ordförande och viceordförande i Tidaholms
Bostad AB.
Kommunfullmäktiges beslut § 171/2021 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen
Tidaholms Bostad AB”, 2021-11-29
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”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman till ordförande i styrelsen för
Bostad AB. för tiden efter den extra bolagstämman till och med ordinarie
bolagsstämma 2023
Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin till vice ordförande i styrelsen för
Tidaholms Bostad AB för tiden efter den extra bolagstämman till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.”
-

Under punkt 11:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut Val av lekmannarevisorer och suppleant i
Tidaholms Bostad AB.
Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av lekmannarevisorer i det kommunala
bolaget Tidaholms Bostad AB”, 2019-03-25.
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till
lekmannarevisorer för Tidaholms Bostad AB för tiden efter den ordinarie
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

-

Under punkt 12:
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse auktoriserad revisor och
revisorssuppleant för Tidaholms Bostad AB.
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn Andersson, PWC, till
auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar, PWC, till revisorssuppleant för
Tidaholms Bostad AB.
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2022 med
Netwest Sweden AB
Tidaholms energi AB ska utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombuden för att
tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade sammanträden i
dotterbolaget.
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med Netwest valdes av styrelsen i
Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2022-03-30. Ombud är Mattias Andersson och
ersättare är Ingela Backman
Styrelsen i Tidaholms energi AB beslutar att utsett ombud får i uppdrag att:
-

Under punkt fastställande resultat och balansräkning:
Rösta för fastställande av upprättad resultaträkning och balansräkning.

-

Under punkt Disponering av vinst:
Rösta för att vinsten enligt balansräkningen disponeras enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen.

-

Under punkt ansvarsfrihet:
Rösta för ett beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande
direktören för verksamhetsåret 2021.

-

Under punkt ägardirektiv:
Rösta för att godkänna ägardirektiven för Netwest Sweden AB daterad 2022-01-12, v. 0.9
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Instruktion för ombud inför ordinarie bolagsstämma år 2021 med
Tidaholms Elnät AB
Tidaholms energi AB ska som moderbolag utse ombud och utfärda ägarinstruktion till
ombuden för att tillvarata ägarens intressen vid bolagsstämma och andra likartade
sammanträden i dotterbolaget.
Ombud samt ersättare till ordinarie bolagsstämma med Tidaholms Elnät AB valdes av
styrelsen i Tidaholms energi AB vid styrelsemöte 2022-02-25. Ombud är Mikael HAllin och
ersättare är Per Bergström.
Styrelsen i Tidaholms energi AB 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 2021.

-

Under punkt 9:
Anmäla Kommunfullmäktiges Val av styrelse i Tidaholms Elnät AB
Beslut § 171/2021 ”Val av styrelse i de kommunala bolagen Tidaholms Energi AB,
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB”, 2021-11-29
”Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till ledamöter i styrelsen för Tidaholms
Elnät AB för tiden efter den extra bolagstämman till och med ordinarie bolagsstämma
2023:
-

-

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

Under punkt 10:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut om ordförande och viceordförande i Tidaholms
Elnät AB.
Kommunfullmäktiges beslut § 171/2021 ”Val av styrelse i det kommunala bolaget
Tidaholms Elnät AB”, 2021-11-29
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”Kommunfullmäktige beslutar utse Ingela Backman till ordförande i styrelsen för Elnät
AB för tiden efter den extra bolagstämman och med ordinarie bolagsstämma 2023
”Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin till vice ordförande i styrelsen för
Tidaholms Elnät AB för tiden efter den extra bolagstämman till och med ordinarie
bolagsstämma 2023.”
-

Under punkt 11:
Anmäla Kommunfullmäktiges beslut Val av lekmannarevisorer och suppleant i
Tidaholms Elnät AB.
Kommunfullmäktiges beslut § 42/2019 ”Val av lekmannarevisorer i det kommunala
bolaget Tidaholms Elnät AB”, 2019-03-25.
”Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson till
lekmannarevisorer för Tidaholms Elnät AB för tiden efter den ordinarie
bolagsstämman 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023.”

-

Under punkt 12:
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse auktoriserad revisor och
revisorssuppleant för Tidaholms Elnät AB.
Rösta för att, i enlighet med revisorernas förslag, utse Björn Andersson, PWC, till
auktoriserad revisor och Mattias Bygghammar, PWC, till revisorssuppleant för
Tidaholms Elnät AB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm, klockan 13.00-16.00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
§ 10
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§ 11
Fastställande av dagordning
Inga övriga frågor anmäldes
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 12
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Mikael Hallin till justerare. Justering via digital signering
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(3)

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30

§ 13

(3)

2

Strategiskt område Granaten
Fastighetschef Mikael Nyström presenterar underlag för kommande
investeringsbehov för industrifastighet Granaten. Underlag för
ekonomiska konsekvenser på sikt presenteras.
Styrelsen för en strategisk diskussion för vilken inriktning bolaget
ska ta framåt gällande fastigheten.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
§ 14
Ekonomi 2021
VD presenterar för räkenskapsåret 2021
- Årsredovisning
- Investeringsrapport
- Lekmannarevisorernas granskningsrapport
- Revisors PM
se bilagor
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 15
Ekonomisk rapport
VD redogör för resultatrapport tom feb.
Månadsresultatet för februari är bättre än budget.
Ackumulerat resultat för 2022 är bättre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 2 2022

2022-03-30

§ 16

(3)

VD-rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Fastigheter
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 17
Måluppfyllelse 2021
VD redogör för måluppfyllelse för året 2021.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 18
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 19
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Mikael Hallin, Ingela Backman och
Linda Göransson.
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3

Tidaholms Bostadsaktiebolag
Org nr 556041-4582

ÅRSREDOVISNING 2021
___________________

Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms
Bostadsaktiebolag får härmed avge följande Årsredovisning
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Tidaholms Bostads AB får härmed
avge följande Årsredovisning.
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samsyn på hur vi ska arbeta framåt. Arbetet
har varit mycket positivt och givande för alla
parter. Arbete kommer att fortsätta under
2022.

VD har ordet
De fokusområden vi har arbetat med under år
2021 är projektet ”Tidaholms bästa
arbetsplats” för vår personal samt hållbarhet,
renovering och att utöka vårt
fastighetsbestånd.

De större projekten som ligger i en nära
framtid är att fortsätta renovera vårt
fastighetsbestånd och att arbeta mot vårt mål
att alla våra nuvarande lägenheter skall vara
renoverade innan 2035. Vi kommer även att
fokusera på att nå målet om totalt 330
lägenheter innan 2035.

Under året har hela vårt arbete kring strategi
och målarbetet förfinats och majoriteten av
våra mål är numera mätbara och väsentligt
tydligare. Detta har gett oss en tydligare bild
av hur och åt vilket håll verksamheten ska
utvecklas och är grunden i vår handlingsplan
och nya styrkort för 2022 och 2023.

Vi planerar att påbörja renoveringen av
området Kv. Björnen under 2022.

Miljö
Följande är ett urval av de Hållbarhets- och
miljöaktiviteter vi har genomfört under året.

Vi planerar att montera upp laddstolpar vid
våra områden, marknaden styr givetvis detta
projekt.

Allmännyttans klimatinitiativ
Tidaholms Bostads AB har arbetat aktivt med
miljöaktiviteter under året och vi är nu 99,8%
fossilfira i verksamheten. Detta är oerhört
positivt! Övriga bolag i klimatinitiativ i samma
storlek som oss har ett snittvärde på 90,8%
fossilfrihet.

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

Fordonsparken i bolaget har minskat sin
fossila CO2 påverkan med 100%, detta genom
att alla våra fordon drivs med HVO eller el.

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

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

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

Belysning
I våra fastigheter monteras löpnade LEDbelysning i trapphus och källare. De styrs via
närvaro och detta generar en besparing.

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

_________________________
Mattias Andersson, VD

Vi har haft en mycket bra dialog med ägaren
om framtida mål och strategier. Vi har nu
2
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Huskurage

Personal

Våld i hemmet har tyvärr ökat kraftigt under
pandemiåren och vi vill göra vad vi kan för att
bryta trenden. Under 2021 startade vi arbetet
med Tidaholmskurage som bygger på
Huskurage och omtanke om våra
medmänniskor med en bredd av insatser
såsom information till hyresgäster, utbildning
för personal och en manifestation på Orange
Day. Allt för att öka medvetenheten om att
många omkring oss far illa där de borde vara
som allra tryggast – i hemmet.

Målarbete

Verksamhetsmålen har under året satt
riktningen för arbetet. Koncernen kom i väg på
en efterlängtad kickoff med mycket matnyttig
information och arbete.

Arbetsmiljö

Andra halvan av 2021 har varit utbildningsintensiv. Vi halkade efter i våra utbildningsplaner under 2020 och det är viktigt att vår
personal har de utbildningar de behöver för
att jobba säkert. Satsningen fortsätter en bit in
i 2022 också men vi hoppas komma i kapp.

Medarbetarenkät

Vårt långsiktiga mål är att bibehålla en
medarbetarnöjdhet på 90% och vi är otroligt
stolta över att resultatet uppgick till 90,7 %
under 2021. Vi fortsätter att analysera
resultatet för att hitta nästa steg framåt.

Personalomsättning

Den 1 januari bestod personalgruppen av 7
medarbetare, samtliga tillsvidareanställda.
Under året har en ersättningsrekrytering
genomförts, efter tillträde 3/1 – 2022 är
personalgruppen återigen 7 personer.

Medarbetarnöjdhet
90,7%

Medarbetaren i fokus

2021 har kommunikation stått i fokus.
Intranätet har uppdaterats och fått en rejäl
uppfräschning. Innehållet har utökats med en
mer lättillgänglig SAM-pärm och en nyskapad
Personalhandbok. Varje medarbetare har fått
frågan att agera som ”Veckans intranätare”
och de flesta har tagit vara på tillfället att
skriva lite om sin vardag på jobbet eller att
dela med sig av något underhållande. Detta
har bidragit till att vi fått inblick i fler delar av
våra verksamheter och våra kollegors vardag.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg.
Endast 0,4% för TBAB under 2021.

Det nya normala!?!

Även under år 2021 har pandemin varit högst
närvarande. Anpassningar och omställningar
har blivit ett återkommande inslag. Vi har
hållit fast vid inriktningsbeslutet att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i
stort vilket har visat sig vara ett bra beslut.
Hela personalstyrkan har visat gott mod och
fantastisk uthållighet. Våra åtgärder har
accepterats och vi har inte drabbats särskilt
hårt av sjukfrånvaro.

Friskvård

Vi har sedan mars månad en stående tid för
Padel hos Tidaholms TK som har blivit flitigt
utnyttjad. Gemensamma friskvårdsaktiviteter
har uteblivit i stor del även i år men vi
genomförde en padelcup och tipspromenad i
slutet av året. 65% av medarbetarna har
nyttjat sitt friskvårdsbidrag.

3
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Årsredovisning

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning

Förvaltningsberättelse - Allmänt om
verksamheten
Tidaholms Bostads AB ska på olika sätt agera
på den lokala bostadsmarknaden för att stärka
kommunens utveckling. Tillgång på bra
bostäder till rimliga priser är nödvändigt för
att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft
och tillväxt.

Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se not

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

2021
25 631
10
153 787
13

2020
23 669
13
135 260
12

2019
22 874
11
100 856
14

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

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

Under året har bolaget fortsatt arbete med att
hitta samordningseffekter ihop med
Tidaholms Energikoncernen. Arbetet löper på
bra och vi ser stora samordningsfördelar och
gemensamma utmaningar.

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

Det har varit och är ett stort tryck på
lägenheter i vårt bestånd och vi har fler
intressenter än vad vi kan erbjuda lägenheter.
Vi har haft två bränder som totalförstörde en
lägenhet i Kv. Manhem och ytterligare en
lägenhet i Kv. Thule. Skadorna var omfattande
på fastigheterna, men inga allvarliga
personskador skedde. Detta påverkar årets
resultat i viss grad.
Vi förvärvade en ny fastighet (Stallängens
Bostads AB) 2020. Bolaget har fusionerats
med Tidaholms Bostads AB under 2021.
Renovering i Kv. Brage är slutförd och
resultatet blev dyrare än beräknat pga.
saneringskostnader och installation av två
hissar. Projektet löpte på bra och alla
lägenheter är uthyrda efter renoveringen.
Projektet går i linje med vårt mål att renovera
samtliga lägenheter innan 2035.
Vi har aktivt arbetat med energieffektiviseringar i alla våra fastigheter och
resultatet är fantastiskt, vi har gjort stora
besparingar på vår energiförbrukning.

4
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lång sikt är det positivt för såväl ägaren som
för bolaget.
Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och
vårt mål är att överträffa våra ägardirektiv.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Under året har bolaget upphandlat en
totalentreprenad gällande renovering av de
båda skolorna på Kungsbroområdet. Arbetet
inleddes under sommaren 2021 och löper på
enligt plan. Vi beräknar att projektet skall vara
klart i början på 2023.

Vi har en aktiv dialog med vår ägare Tidaholms
kommun om vårt arbete framåt. Under 2022
kommer vi att ha flera dialogmöten för att ha
en samsyn på kommande utmaningar i
bolaget.

Omflyttningsgraden har varit 16% och vår
tillgänglighet var 99,6% för våra bestånd.

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

Under året har investeringar gjorts med ca
27 MSEK i våra fastigheter. Detta är oerhört
positivt att vi har kommit in vår nya fas med
bolaget.

Vårt ändamål och befogenhet under
året
Vi har under året uppfyllt de fastställda
kommunala ändamålen på korrekt sätt enligt
bolagsordningen.
Verksamheten har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna som har angetts i
bolagsordningen.
Arbetet med att uppfylla ägardirektiven är en
naturlig del i vårt arbete såväl för styrelsen
som för VD som för övrig personal. Under året
har vi uppfyllt ägardirektivet på ett mycket bra
sätt.
Vårt avkastningsmål i ägardirektivet är 5% och
resultatet för 2021 är 6,69% i avkastning.
Vårt andra ekonomimål i ägardirektivet är 10%
soliditet och resultatet för 2021 är 13% för
bolaget. Vi nådde det uppsatta målet trots att
vi har tagit upp lån i bolaget för renoveringar
och köp av nya fastigheter, detta ger effekten
att soliditeten minskar på kort sikt, men på
5
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Eget kapital
2020-12-31

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

Överkursfond

Fond för
Bal.res.
verkligt värde inkl årets
resultat

Ingående balans

1 000

–

200

–

–

12 977

14 177

Justerad IB

1 000

–

200

–

–

12 977

14 177

2 262

2 262

15 239

16 439

Årets resultat
Vid årets utgång

1 000

200

–

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående balans

1 000

200

–

15 239

16 439

Justerad IB

1 000

200

–

15 239

16 439

1 394

1 394

2021-12-31

–

Bundet eget kapital

–

Summa eget
kapital

Fritt eget kapital

Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital
Fusion Stallängens Bostad
Summa

106

106

–

–

–

106

106

2 000

2 000

–

–

–

2 000

2 000

1 000

200

–

18 739

19 939

Transaktioner med ägare
Aktieägartillskott
erhållna
Summa
Vid årets utgång

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 18 739 450 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

18 739
18 739

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

Not

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2021

2020

25 631
1 697
27 328

23 669
139
23 808

-11 458
-3 332
-4 326
-5 771
2 441

-9 123
-3 344
-4 045
-4 218
3 078

27
-798
1 670

36
-852
2 262

1 670

2 262

-276

–

1 394

2 262

(7)
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

129 960
546

94 101
1 055

19 998
150 504

17 897
113 053

–
–
82
82

7 176
9 150
60
16 386

150 586

129 439

202
202

110
110

23
–
29
2 677
209
2 938

53
19
124
5 142
295
5 633

61
61

78
78

3 201

5 821

153 787

135 260

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

5
6
7

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Fordringar på Tidaholms kommun
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

(8)
Assently: 5ceeebf50b48be34b5bb8a04632c5ea91aa37a9a40d915d2c7a4528bea40ea6c22ac5aed1abbe612f3850c27f8b7106e35af9ebf40c0e418b1b30d2cff4af837

720

Tidaholms Bostadsaktiebolag
Org nr 556041-4582

Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 000
200
1 200

1 000
200
1 200

2 000
15 239
106
1 394
18 739
19 939

–
12 977
0
2 262
15 239
16 439

123 036
2 000
125 036

108 314
–
108 314

3 256
1 703
1 332
3
312
2 206
8 812

3 004
5 072
87
253
271
1 820
10 507

153 787

135 260

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital

Aktieägartillskott
Balanserat resultat
Balanserat resultat Stallängens AB Fusinerat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till moderföretag

9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till moderföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

(9)
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna som utgör byggnad, har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
5-10 år

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
Hyreshus
Byggnadsstomme och grund
Garage/Carport
Stam/Fönster/Köksinredning/Lgh Dörrar/Relaining Stam
Värme/Ventilation/Hiss/Tak
Fasad
Badrum/Tvättstuga/Entrépartier/Entré Armatur/Ny ventilation tvättstuga
Inre ytskikt, vitvaror
Industribyggnad
Byggnadsstomme
Ventilation
Markanläggningar

(10)
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40 år
75 år
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100 år
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Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Bolaget har inga finansiella instrument.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

(11)
Assently: 5ceeebf50b48be34b5bb8a04632c5ea91aa37a9a40d915d2c7a4528bea40ea6c22ac5aed1abbe612f3850c27f8b7106e35af9ebf40c0e418b1b30d2cff4af837

723

Tidaholms Bostadsaktiebolag
Org nr 556041-4582

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Not 2

Personal

Medelantalet anställda

Totalt

Not 3

2020

7
7

7
7

2021

2020

27
27

36
36

2021

2020

-11
-787
-798

–
-852
-852

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga

Not 4

2021

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga

(12)
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Not 5

Byggnader och mark
2021-12-31

2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

154 065
41 258
-2 305
193 018

150 924
3 141
–
154 065

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-59 964
1 653
-4 747
-63 058

-56 234
–
-3 730
-59 964

Redovisat värde vid årets slut

129 960

94 101

2021-12-31

2020-12-31

2 683
455
3 138

2 683
–
2 683

2021-12-31

2020-12-31

3 984
–
–
3 984

4 299
345
-660
3 984

-2 929
–
-509
-3 438

-3 102
660
-487
-2 929

546

1 055

Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Fusion dotterbolag
Redovisat värde vid årets slut

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

(13)
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Not 7

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 8

2020-12-31

17 897
-24 942
27 043
19 998

2 983
-3 141
18 055
17 897

2021-12-31

2020-12-31

60
42
-20
82

101
20
-61
60

82

60

2021-12-31

2020-12-31

110 012

97 053

Andra långfristiga fordringar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

Redovisat värde vid årets slut

Not 9

2021-12-31

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

(14)
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Not 10

Fordringar på Tidaholms kommun
2021-12-31
3 000
-3 000
–

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2020-12-31
3 000
-3 000
–

Tillgodohavande på Tidaholms kommuns koncernkonto, 2 677 tkr (5 142 tkr).

Not 11

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Inga

Eventualförpliktelser
Garantiförbindelse Fastigo 86 tkr (70 tkr)

Not 12
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inget speciellt har hänt efter räkenskapsårets slut, utan verksamheten har fortskridit normalt.
Not 13
Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Tidaholms Energi AB, org nr 556063-9683 med säte i Tidaholm.
Tidaholms Energi AB upprättar koncernredovisning för den koncernen som bolaget ingår i.

Tidaholms Energi AB ägs till 100% av Tidaholms kommun.

Not 14

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Soliditet:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
(Totalt eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Not 15
Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 18 739 450 kr, enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

18 739
18 739

(15)
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Inga

Tidaholms Bostadsaktiebolag
Org nr 556041-4582

Tidaholm den 30 mars 2022

Ingela Backman

Mikael Hallin

Ordförande

Vice ordförande

Mattias Andersson

Maria Fredriksson

Verkställande direktör

Ledamot

Per Bergström

Mikael Snäll

Ledamot

Ledamot

Michael Brisman

Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Björn Andersson
Auktoriserad revisor

(16)
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Tidaholms Energi AB
- koncernen
Granskning av
årsbokslut 2021
14 mars 2022
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Vår sammanfattning och slutsats
Inledning
Vi bifogar vår rapport till Styrelse och VD angående vår revision av räkenskapsåret 2021. Syftet med rapporten är
främst att informera om väsentliga iakttagelser från revisionen.
Under hösten 2021 har vi genomfört granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den
interna kontrollen samt den löpande redovisningen vilket avrapporterats i särskild Pm. Under februari 2021 har vi
utfört granskning av bolagens årsbokslut.
Vi hoppas ni finner rapporten givande!
Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas.
Skövde 2022-03-11

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42

Tidaholms kommunala bolag
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avseende riskoch
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Förvaltningsrevision och intern
kontroll

3

1

Vårt uppdrag och
inriktning i revisionen
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Vårt uppdrag
Uppdrag och genomförande enligt aktiebolagslagen
Granskning enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Granskning av årsredovisningen
Baseras på revisorns riskbedömning - att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter

Granskning av förslag till disposition av bolagets ansamlade vinst
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt

Beaktar delar av intern kontroll som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisning och uppnår en rättvisande bild av bolaget och koncernens resultat och
ställning
Omfattar inte granskning och uttalande om effektivitet i intern kontroll.

Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
Granskning av annan information
Denna rapport omfattar inte granskning av någon annan information.

Granskat om väsentliga beslut, åtgärder eller förhållanden bedöms leda till
ersättningsskyldig mot bolaget.
Handlat i strid mot aktiebolagslag, årsredovisningslag eller bolagsordning

Slutsats
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen.

Slutsats
Vi har avslutat vår granskning och kommer att avge en ren revisionsberättelse och
bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt tillstyrka vinstdispositionen.

Ger en rättvisande bild av resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.

Tidaholms kommunala bolag
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Revisionens inriktning
Revisionens syfte
Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. Vi
vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för er.
Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.
I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning vilket sker genom vår
förvaltningsrevision*. Obligatorisk rapportering till styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande
förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta överträdelser av lagar och andra författningar eller
stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Revisionens risk- och fokusområden
Vi har identifierat följande fokusområden:
-

Fullständighet och riktighet i intäktsredovisning och värdering av korresponderade fordringar.
Fullständighet och riktig redovisning samt värdering av förvaltningsfastigheter
Fullständig redovisning och uppföljning av investeringar & projektredovisning.
Intern kontroll

Väsentlighetsgräns*
Väsentlighetsgräns åsätts med utgångspunkt i bolagets verksamhet, ägarstruktur, kapital- och
finansieringsstruktur, effektivitet och tillförlitlighet i system och rutiner samt kontrollmiljö.

*Finns beskrivet i bilaga 1
Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Intäktsredovisning

Flertal stora flöden (fjv, elnät, telecom, entr, hyresintäkter)

Vår bedömning är att intäktsredovisningen sker fullstädigt och
korrekt periodiserat.

-

-

Kundfordringar

stabila och säkra flöden under god kontroll
bedömning och verifiering att rätt kund faktureras rätt
pris, inklusive att samtliga förbrukningar är underlag för
fakturering
verifiering att korrekt periodisering skett av intäkterna
astställda rutiner för hantering av förfallna fordringar
samt kravhantering

Vi noterar;
korrekt periodisering m.h.t. utförda ”leveranser” och
hyresperioder per 211231
verifiering av att betalning inflyter fullständigt
(matchningsrutin fakturajournal hos bolaget vs erhålla
betalningar från bank)

Trafikljusförklaring - se bilaga 2

-

Vår bedömning är att posten kundfordringar är fullständigt
redovisade och korrekt värderade.

värdering osäkra fordringar bedöms tillfyllest

Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor, forts

Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Förvaltningsfastigheter
Tidaholms Bostads AB

Bolagets väsentligaste balanspost är förvaltningsfastigheter, 130
mkr samt pågående projekt, 20 mkr. Årets nettoinveteringar
uppgår till ca. 27 mkr.
Årsredovisningarna upprättas enligt K3 som utgår från att bokfört
värde inte får överstiga verkligt värde.
Fastighetsbeståndet värderades av extern värderare senast 2018
Värderingarna syftar till att;
- ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov
- ge underlag till upplysning om verkliga värden i not

Bokförda värden på förvaltningsfastigheterna bedöms
sammantaget korrekt redovisade.

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
nyproduktion och utgifter,
- aktiverade uh-utgifter av ny/varaktig karaktär bokföringsmässigt,
redovisas enligt fastställda principer vilka synes relevanta,.
- fastigheterna är komponentindelade och avskrivs baserat på
individuella nyttjandetider per komponent,.
- övervärde finns i beståndet då bedömda marknadsvärden enligt
den externa värderingen från 2018 uppgår till totalt, ca 160 mkr att jämföra med bokfört värde om 129. OBS. fusionerade
fastigheter íngår ej !
- samtliga fastigheter exkl. Astern och omställningsfastigheter
(Brage, Thule) redovisar driftsöverskott-.

Aktivering av utgifter för byggnationer följer fastställda principer.
Där de skattemässiga bokförda värdena skiljer sig från de
bokföringsmässiga värdena uppstår s.k. temporära skillnader för
vilka uppskjutna skatteposter skall redovisas enligt regelverket
K3.
Då endast marginella skillnader föreligger har bolaget valt att inte
redovisas uppskjutna skatteposter.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
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Vår inriktning och iakttagelser
Bokslut, revisions- och redovisningsfrågor
Här sammanfattar vi de utvecklingsområden och iakttagelser som vi hittat vid vår granskning av bokslutet.
Område

Iakttagelser

Vår rekommendation/slutsats

Uppskjuten skatt

Tidaholmsbostads AB har skattemässiga underskottsavdrag om
ca . 22 mkr. Med hänsyn till att det enskilda bolaget inte styr över
nyttjandet eller timingen ur ett koncernperspektiv har bolaget valt
att redovisa uppskjuten skattefordran i koncernredovisningen.

De skattemässiga underskotten är koncernbidragsspärrade för
nyttjande tom 2025.
Tidaholmsbostads AB yrkar skattmässigt avdrag för reparationsoch underhållsutgifter och skapar därmed utrymme för att inte
beskatta vinster under de närmsta åren.

Enligt Regeringsbeslut oktober 2021 kan bolaget erhålla
skattereduktion 2023 om 3.9% baserat på investeringssumma
2021 (ca 64 mkr = 2.5 mkr).

Materiella
anläggningstillgångar
Tidaholms Energi AB

Vi noterar;
- konsekventa och stringenta aktiveringsprinciper av utgifter vid
anskaffningar, 2021 utköp tidigare leasad Eldaren 64 mkr.
- avskrivning sker enligt fastställda planer vilka synes relevanta,
- vid ersättningsinvesteringar sker numera utrangering av ersatt
komponent

Vi rekommenderar att i kommande inkomstdeklaration ansöka om
att nyttja möjlgiehten till skattereduktionen.
Redovisning av materiella anläggningstillgågnar sker korrekt.

Trafikljusförklaring - se bilaga 2
Tidaholms kommunala bolag
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3

Förvaltningsrevision
och intern kontroll
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Övriga frågor
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Bilagor
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

Ord

Förklaring

Risk

Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet

Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter.
Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.
Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan
tillämplig lag.

ABL

Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Tidaholms kommunala bolag
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PwC
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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

2022 Utfall
Feb
2 167
-968
-243
-371
585
-443
142
-71
71

Andel i förh. till
omsättn

100%
45%
-165%
17%
-241%
7%
-3%
3%

2022
Budget
Feb
2 128
-1 045
-274
-396
413
-448
-35
-89
-124

Andel i förhållande till
Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr
100%
49%
13%
19%
19%

39
77
31
25
172
5
177
18
195

-2%
-4%
-6%

2022 Utfall
Ack
4 394
-1 906
-519
-660
1 309
-884
425
-138
287

Andel i förh. till
omsättn

%
-43,4%
-11,8%
-15,0%
29,8%
9,7%
6,5%
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2022
Budget
Ack
4 256
-2 090
-548
-792
826
-896
-70
-178
-249

Andel i
förhållande till
omsättn

Avvikelse
mot budget

tkr
100,0%
-49,1%
-12,9%
-18,6%
19,4%
-1,6%
-5,9%

138
184
29
132
483
12
495
40
536

2021
Utfall - Ack
4 277
-2 462
-613
-633
569
-780
-211
-142
-354
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