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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-16 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 120 Beslut om månadsrapport för 
kommunstyrelsen avseende januari – oktober år 
2022 
KS 2022/24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport 

för kommunstyrelsen avseende oktober samt att lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget för åren 
2022-2024 att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter 
februari, april och oktober månad. 

Kommunens ekonomistyrprinciper anger att nämnd och kommunstyrelse ansvarar för att 
beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Verksamheten ska inrymmas inom 
den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Vid kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter behöver omprioriteringar och omfördelningar göras inom tilldelad 
budgetram. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 visar ett överskott på 9 miljoner kronor. 
Överskottet består främst i att de medel som avsatts för prognososäkerhet inte nyttjas samt 
framflyttade och försenade budgetprioriteringar på 8,6 miljoner kronor. Resterande del av 
överskottet, 0,44 miljoner kronor, hör till kommunstyrelsens verksamhet och består till största 
del av personalkostnader. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad månadsrapport 

för kommunstyrelsen avseende oktober samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport oktober 2022 (Kommunstyrelse). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/24 

2022-11-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse - Beslut om månadsrapport för 
kommunstyrelsen avseende oktober år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o godkänna upprättad månadsrapport för kommunstyrelsen avseende oktober samt att 

lägga den till handlingarna. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan och Budget 2022-2024 
att samtliga nämnder och kommunstyrelse ska ta fram en ekonomisk uppföljning efter februari, 
april och oktober månad. 

Utredning 
Kommunens ekonomistyrprinciper, anger att nämnd och kommunstyrelse ansvarar för att 
beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Verksamheterna ska inrymmas 
inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Vid kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter behöver omprioriteringar och omfördelningar göras inom tilldelad budget. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Överskottet 
består främst i att de medel som avsatts för prognososäkerhet inte nyttjas samt framflyttade och 
försenade budgetprioriteringar, 8,6 miljoner kronor. Resterande del av överskottet, 0,44 miljoner 
kronor, är inom kommunstyrelsens verksamheter och består till största del av personalkostnader. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport oktober 2022 (Kommunstyrelse) 
 
Sändlista 
Ekonomienheten 
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1 Inledning 
Månadsrapport oktober 2022 följer upp utvecklingen av kommunstyrelsens ekonomi, 

verksamhet och personal. Föregående rapport var kommunstyrelsens delårsrapport 

2022. 
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2 Sammanfattning 
År 2022 präglades inledningsvis av pandemin covid-19 och en hög andel sjukfrånvaro 

vid kommunledningsförvaltning, liksom i hela kommunens verksamheter. Sedan en stor 

del av restriktionerna släpptes i februari har kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen återgått till ordinarie sammanträdesformer och arbete 

på plats i stadshuset. 

I oktober tillträdde Magnus Sundén som ny kommundirektör och fullmäktige valde ett 

nytt presidium för den kommande mandatperioden. 

Utöver det löpande arbetet har kommunledningsförvaltningen arbetat med att 

förbereda de allmänna valen den 11 september. Förvaltningen arbetar även med flera 

byten av större system. Projekten Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem och Ö3 

för införande av nytt system för e-handel löper på. Enheten IT och kommunikation 

stödjer social- och omvårdnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vid 

pågående byte av verksamhetssystem. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 är 9 miljoner kronor. Överskottet beror 

främst på att medel för prognososäkerhet för hela kommunen inte nyttjas, 

budgetprioriterade satsningar flyttas fram i tid samt överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar 0,44 miljoner kronor.  

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 38 medarbetare motsvarande 37 

årsarbetare per den 2022-10-31. Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till 34 

årsarbetare. Detta beror på en vakant heltidstjänst som planeras att tillsättas under 

året samt tjänsteledigheter som motsvarar två heltidstjänster. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Kommunstyrelsen 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 de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 

annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen 

är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Reglementet för kommunstyrelsen reviderades senast av fullmäktige den 20 december 

2021. 

Organisation 

 

Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter: 

• Kansli 

• Ekonomi & verksamhetsstyrning 

• Personal 

• IT & kommunikation 
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• Näringsliv. 

Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de 

övriga förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner, 

bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten 

inom den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 

Pandemin medförde under våren en hög sjukfrånvaro, vilket påverkade både 

bemanning och arbetsbelastning i kommunens verksamheter. Den 9 februari släpptes 

en stor del av restriktionerna och därefter har samtliga nämnder, kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige återgått till helt fysiska sammanträden. 

 

Valet 2022 

Under september genomfördes allmänna val till Sveriges kommuner, regioner och 

riksdag. Kommunledningsförvaltningens kansli var även valkansli och ansvarade för 

genomförandet av valet i Tidaholms kommun. Kansliet utbildade röstmottagare och 

rösträknare till kommunens vallokaler. Förtidsröstning genomfördes på biblioteket, 

samtliga särskilda boenden och på kriminalvårdsanstalten. 

Valdeltagandet i kommunen blev 83,68 procent, vilket är något lägre jämfört med 
valdeltagandet i riket som blev 84,21 procent. Vid slutet av oktober månad återstår att 

utvärdera hur arbetet med valet gick. Efter valet har kansliet arbetat med att 

introducera fullmäktiges nyvalda ledamöter till deras uppdrag. 

 

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Den 10 oktober utsåg kommunfullmäktige ett nytt presidium för perioden 2022-10-17 

- 2026-10-14. Krister Rohman (KD) valdes till ordförande i kommunfullmäktige. 

Ingemar Johansson (L) valdes till förste vice ordförande och Erik Ezelius (S) valdes till 

andre vice ordförande. 

 

Ny kommundirektör 

I oktober 2022 tillträdde Magnus Sundén som kommundirektör för Tidaholms 

kommun tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. 

 

Kriget i Ukraina 

Tidaholms kommun har under året tagit emot ett mindre antal flyktingar från Ukraina. 

Från och med hösten 2022 samordnar social- och omvårdnadsförvaltningen 

flyktingmottagandet utan direkt stöd av kommunledningsförvaltningens personalenhet. 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för flyktingmottagande är vilande och 

aktiveras vid behov om antalet flyktingar ökar. 

Enheten IT & kommunikation arbetar fortsatt med att stärka kommunens IT-säkerhet 

och motståndskraft mot cyberattacker. Enheten har även tillsammans med specialister 

inlett ett arbete med att stärka motståndskraften mot cyberattacker samt 

kontinuitetsplanering för IT. 

 

Utvecklingsarbete 

I början av 2022 har kommunledningsförvaltningen i samarbete med kommunens 

folkhälsostrateg anställt sex unga kommunutvecklare. Under tio månader kommer 

kommunutvecklarna utreda och ge förslag på utveckling inom frågor som intresserar 
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dem. De kommer inledningsvis att arbeta med uppdrag som handlar om att locka 

förstagångsväljare att rösta samt skriva en rapport som blir ett underlag för 

kommunens utredning av möjligheten att införa ett ungdomsfullmäktige i Tidaholms 

kommun.[LKD1] 

Kansliet har fortsatt arbetet med utbildningar gentemot förtroendevalda. I januari 

anordnades en fördjupad workshop för nämndernas presidium, förvaltningschef och 

nämndsekreterare. Syftet med workshopen var att diskutera ärendeberedning, roller, 

sammanträdesteknik, digitala möten, jäv etc.[LKD2] Kansliet har även genomfört en 

workshop i allmänna handlingar och offentlighet och sekretess med tjänstepersoner 

från de kommunala bolagen. 

Tidaholms kommun har uppdragit åt konsultbyrån Public Partner att utreda hur 

kommunen arbetar med ärendeberedning. Med utgångspunkt i utredningens resultat 

tar kansliet fram ett förslag till riktlinje för ärendeberedning. Förslaget presenteras för 

kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Kansliet har under början av 2022 slutfört projektet att se över och uppdatera 

avställningsplanen för kommunens e-arkiv. Tillsammans med barn- och 

utbildningsförvaltningen genomför kansliet också ett projekt för avställning av 

skolhälsojournaler och elevakter från journalsystemet PMO för digital 

långtidsarkivering i Ciceron E-arkiv. Projektet ska vara klart juni 2023. 

Den första fasen i det kommunövergripande projektet Kontaktcenter har avslutats. I 

den första fasen har förvaltningen kartlagt de vanligaste frågorna från kommunens 

medborgare, föreningar och företag. Tydliga instruktioner och svar har tagits fram i 

samverkan med övriga förvaltningar och frågor besvaras direkt vid första kontakten. 

Under hösten planeras en start av projektet Kontaktcenter fas 2, vilket omfattar en 

förstudie för utbyte av kommuns växelplattform samt att fler tjänster för 

Kontaktcenter identifieras. 

Projektet Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem löper vidare. Enligt aktuell 

tidplan i oktober 2022 planerar Tidaholms kommun att ta det nya systemet i drift 

under oktober 2023. Projektet Ö3 för införande av nytt system för e-handel löper på i 

samverkan med Skövde och Tibro kommun. 

Förstudierna Samverkan IT och Framtidens nätdesign har påbörjats i samverkan med 

Skövde kommun. 

Flera gemensamma upphandlingar har påbörjats inom IT, bland annat vad gäller 

telefonoperatör, växelplattform, mobiltelefoni och tillbehör, AV-utrustning och 

licenspartner. Enheten IT & kommunikation stödjer även social- och 

omvårdnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i samband med 

upphandling och införande av nya verksamhetssystem. 

IT-enheten har i oktober 2022 fortsatt problem med leveranser av IT-produkter från 

leverantörer, vilket leder till förlängda leveranstider till slutanvändare samt att äldre 

datorer samlats in för ominstallation och återbruk. Livscykelhantering och inplanerade 

utbyten av central nätverksutrustning sker löpande, men är en utmaning till följd av 

förlängda leveranstider och kostnadsökningar. 

I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 

2021:890). Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt 

förstärka skyddet för visselblåsare. Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett 

arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin 

arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller 

direkt olämpliga. Sedan juli 2022 köper kommunen en visselblåsningstjänst från en 
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oberoende part. 

 

Näringsliv 

Sedan pandemin avtog under våren har näringslivsenheten återupptagit sitt utåtriktade 

arbete med företagsbesök, sammankomster, råd och samverkansgrupper tillsammans 

med representanter för näringslivet. Flera nya råd och nätverk har tillkommit under 

året. I oktober genomfördes årets Näringslivsfest, ett samarrangemang mellan 

Tidaholms kommun, Företagarna Tidaholm och Västgöta-bladet. Tidaholms kommun 

utsåg företaget AnVa Titech till Årets Inspiratör 2022 och företaget Dometic till Årets 

praoplats 2022. 

I september offentliggjordes Svenskt näringslivs årliga ranking av kommunernas lokala 

företagsklimat. Rankingen baseras på enkätsvar från företagare under våren 2022. I 

Tidaholms kommun har 89 företag besvarat enkäten. Tidaholm placerar sig på plats 

148 av Sveriges 290 kommuner. I kommungruppen ”Pendlingskommun till mindre 

tätort” rankas Tidaholm på plats 29 av 52. 

Jämfört med år 2021 förbättras Tidaholms placering vad gäller kommunens arbete med 

upphandling, dialog och service gentemot företagarna samt påverkan av 

brottslighet/otrygghet. Samtidigt försämras kommunens placering kraftigt vad gäller 

företagarnas uppfattning om konkurrens från kommunen. Det samlade omdömet för 

företagsklimatet i Tidaholms kommun är 3,5. Genomsnittet för Sveriges kommuner är 

3,4. 
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4 Ekonomi 

4.1 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. 

4.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen inklusive finansförvaltning visar ett överskott 

mot budget på 9 miljoner kronor och består främst av budgeterade medel för 

prognososäkerhet för hela kommunen samt överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. Avvikelsen motsvarar 18,5 procent av nämndens budgetram för år 2022. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 41,6 41,6 39,4 41,6 x x 41,6 x 39,6   

Budgetr

am 
 48,6 48,6 48,6 48,6   48,6  48,6   

Avvikelse 

(mnkr) 
 7,0 7,0 9,2 7,0   7,0  9,0   

Avvikelse 

(%) 
0 14,4 14,4 18,9 14,4 0 0 14,4 0 18,5 0 0 

4.2.1 Helårsprognos nämnd 

Kommunstyrelsen 
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 3 629 3 629 0 6 488 
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Verksamhetens kostnader -64 690 -65 130 440 -65 811 

- varav personalkostnader -28 055 -30 085 2 030 -31 049 

Verksamhetens nettokostnader -61 061 -61 501 440 -59 323 

Budgetram 61 501 61 501 0 63 315 

Nämndens avvikelse 440 0 440 3 992 

 

Finansförvaltningen 
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 44 533 44 533 0 50 975 

Verksamhetens kostnader -23 116 -31 716 -8 600 -14 649 

- varav personalkostnader -16 546 -16 546 0 -11 987 

Verksamhetens nettokostnader 21 417 12817 -8 600 36 326 

Budgetram -12 817 -12 817 0 -30 501 

Nämndens avvikelse 8 600 0 -8 600 5 825 

  

Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar 

räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs 

inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomi- 

och verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser 

hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). 

Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för 

hela kommunen. 

Kommunstyrelsen 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen visar ett överskott på 0,44 miljoner kronor. 

Jämfört augustiprognosen, som redogjorde för en ekonomi i balans, innebär 

överskottet tillika motsvarande resultatförbättring. Anledningen till överskottet är 

främst de lägre personalkostnaderna till följd av vakanser och tjänstledighet samt lägre 

nyttjande av medel för personalbefrämjande aktiviteter. 

Likt redogörelse i augustiprognosen belastas kommunstyrelsen fortsatt av högre 

kostnader jämfört budget: 

• avgångsvederlag inklusive rekryteringskostnader, 3,0 miljoner kronor.   

• licenser, främst Microsoft, 0,8 miljoner kronor. 

• finansieringen av litografiska symposiet, 0,25 miljoner kronor. 

• planerat införande av bemanningsenhet, 0,3 miljoner kronor. 

Oktoberprognosen visar ytterligare tillkommande kostnad: 

• julgåva till personalen, 0,85 miljoner kronor. 

Dessa ökade kostnader finansieras främst genom: 

• nyttjande av budgeterade medel som finns avsatta för att täcka oförutsedda 

behov, 2 miljoner kronor. 

• lägre personalkostnader, 2 miljoner kronor. 

• mindre personalbefrämjande aktiviteter, 0,6 miljoner kronor. 

• lägre övriga kostnader såsom resor, konferenser och medfinansiering 

tillväxtprogram, 0,5 miljoner kronor. 
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• i tidigare prognos (augusti) togs beslut om åtgärdsplan på totalt 0,55 miljoner 

kronor för en ekonomi i balans. Åtgärderna, som också är justerade i 

prognosen, bestod i att avstå ytterligare finansiering av omställningskostnader 

kopplat till Nobia under 2022 samt framflyttad uppstart av bemanningsenhet. 

 

Finansförvaltning 

Helårsprognosen för finansförvaltningen visar ett överskott på 8,6 miljoner kronor. 

Överskottet består av justeringar i avsatta medel för: 

• prognososäkerhet för hela kommunen, 7 miljoner kronor. 

• riktade budgetprioriteringar mot landsbygd nyttjas inte fullt ut, 0,1 miljoner 

kronor. 

• politiska budgetprioriteringar skrivs ned avseende satsning på badhus och 

konstgräsplan som flyttas fram i tid, 1,5 miljoner kronor. 

Helårsprognosen för finansförvaltningen förutsätter att pensionskostnaden för 2022 

följer senaste pensionsprognosen från pensionsbolaget KPA. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Bemanningsen

het 

  ja 300   Flytta uppstart av 

bemanningsenheten till 

2024. Inga kostnader 

belastar 2022. 

Insatser 

omställning 

Nobia 

  ja 250   Omställningskostnade

r för Nobia finansieras 

inte under resten 

2022 

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt 550    

Åtgärdsplan beslutades i samband med tidigare prognos (augusti), och är justerade för i 

ny prognos. 
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 - 2022-10-

31 

2021-01-01– 2021-12-

31 

2020-01-01 – 2020-12-

31 

Antal anställda 38 40 38 

- Kvinnor 23 23 23 

- Män 15 17 15 

Könsfördelning (andel 

kvinnor, %) 
60,5 57,5 60,5 

Könsfördelning (andel 

män, %) 
39,5 42,5 39,5 

    

Antal årsarbetare 37 39 37 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

(%) 

97,4 97,5 97,4 

Sjukfrånvaro (%) 6,6 4,3 1,2 

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar xx medarbetare per den 2022-10-31. 

Den effektiva personalstyrkan i arbete uppgår till XX årsarbetare. Detta beror på 

XXX. 

57 procent av förvaltningens medarbetare är kvinnor. Andelen kvinnor har inte visat 

några väsentliga förändringar sedan år 2019. I hela Tidaholms kommun utgör kvinnor 

82 procent av medarbetarna (Koladas nyckeltal N00222). 

Sjukfrånvaron uppgår till XX procent under perioden 1 januari - 31 oktober 2022, 

vilket motsvarar ungefär XX heltidstjänster. 

 

XX procent innebär en ökning med XX procentenheter sedan bokslutet 2021, så 

andelen uppgick till 4,3 procent. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 121 Beslut om antagande av policy för 
investeringar 
KS 2022/241 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

policy för investeringar enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om styrningsprinciper för investeringar. I syfte att 
förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunledningsförvaltningen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och 
budget och fastställs i en policy. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på policy. 

Policy för investeringar är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte av policyn. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta policy 

för investeringar enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av policy för investeringar”, controller Anna Johansson,  

2022-10-04. 
 Utkast: Policy för investeringar.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/241 

2022-09-30 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Johansson, controller 

Tjänsteskrivelse – Antagande av policy för 
investeringar 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för investeringar 
enligt upprättat förslag.  

Ärendet 
I strategisk plan med budget beslutas årligen om ekonomistyrningsprinciper för investeringar. I 
syfte att förenkla och förbättra hur investeringar hanteras i Tidaholms kommun föreslår 
kommunstyrelsen att styrningsprinciperna för investeringar lyfts ur strategisk plan och budget och 
fastställs i en policy.   

Utredning 
Ekonomienheten inom kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för 
investeringar. 

Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som fastställer hur investeringar ska hanteras 
inom Tidaholms kommun. Dokumentet tydliggör ansvar och roller, kvalitetssäkrar arbetsmoment 
i processen och säkerställer genomarbetade beslutsunderlag.  

De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kommunstyrelsen föreslår beslut om att anta förslag till investeringspolicy. Policyn ersätter de 
ekonomistyrningsprinciper för investeringar som årligen beslutades i strategisk plan och budget 

Beslutsunderlag 
 Utkast: Policy för investeringar.  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: KS 2022/241
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Policy
Investeringar

1Flicka blåser såpbubblor
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Inledning 
Bakgrund  
Denna policy antas av kommunfullmäktige och anger de övergripande principerna för 
kommunens investeringar som tidigare inrymdes i kommunens ekonomistyrprinciper, vilka 
antogs och beslutades årligen av kommunfullmäktige i strategisk plan och budget.  Policyn 
omfattar endast kommunens verksamheter, det vill säga skattefinansierad verksamhet och 
taxefinansierad eller affärsdrivande verk.   

Syfte 
Investeringspolicyn är ett övergripande ramverk som utgår från gällande lagar, regler och 
rekommendationer som fastställer hur investeringar ska hanteras i Tidaholms kommun.  

Ytterligare så är syftet att:  

• Ange definition av investeringar  
• Ange ansvarsfördelning 
• Ange ärendeprocessen för investeringsprojekt  
• Ange rapportering och uppföljning  

 

Avgränsning  
De kommunala koncernföretagen (bolagen) omfattas inte. 

Definition och kriterier  
En investering är en anskaffning av en materiell eller immateriell anläggningstillgång som är 
avsedd för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten och som uppgår till ett väsentligt 
belopp.  

För att en anskaffning ska redovisas som en investering ska följande tre kriterier vara 
uppfyllda:  

• Den ekonomiska livslängden beräknas till minst tre år  
• Anskaffningen är avsedd för stadigvarande bruk 
• Beloppet är av väsentlig storlek (med väsentligt belopp menas minst ett halvt 

prisbasbelopp) 
 

För anskaffningar av inventarier som ingår i en större inventarieinvestering ska det 
sammanlagda värdet vara grund för bedömningen. 

Vid anskaffning av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för en investering ska 
kostnadsföring ske, det vill säga belasta verksamhetens resultat det år anskaffningen sker. 

Anskaffningsvärde 
Huvudregeln vid värdering av investeringar är att de vid förvärvstillfället tas upp till 
anskaffningsvärdet i bokföringen.  
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Avskrivning och nedskrivning  
Plan för avskrivningar  
Vid anskaffningstillfället ska en plan fastställas för hur en anläggningstillgång med begränsad 
nyttjandeperiod ska skrivas av. Tillgångar med bestående värde och obegränsad livslängd 
skrivs inte av. Avskrivningstider bestäms utifrån normgivande organs rekommendationer.  

Komponentavskrivningar  
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar enligt rekommendationer från Rådet för 
Kommunal Redovisning (RKR). Detta innebär att vissa typer av större materiella 
anläggningstillgångar som består av separata komponenter vilka har olika nyttjandeperioder, 
då ska skrivas av var för sig. Avskrivningstiden blir då den enskilda komponentens 
nyttjandeperiod. 

Nedskrivning  
En anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 
det redovisade värdet ska skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas 
vara bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den. 

Kapitalkostnader 
Verksamheter som nyttjar en anläggningstillgång belastas årligen med en kapitalkostnad. 
Kapitalkostnaden består av avskrivning och internränta. Kommunfullmäktige beslutar årligen 
om internräntan, där förslag hämtas från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR). 
Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en 
investerings livslängd. 

Utrangering av anläggningstillgångar 
En anläggningstillgång upphör att redovisas i bokföringen i samband med att den tas ur bruk 
på grund av åldersskäl, skada eller liknande. En förutsättning är dock att den inte betingar 
något värde vid en eventuell framtida försäljning. När en anläggning tas ur bruk ska detta 
speglas i den ekonomiska redovisningen.  

Leasing  
Ett alternativt sätt att hantera behovet av en anläggningstillgång är, i stället för inköp och 
därigenom en investering, att leasa/hyra tillgången. Den totala kostnaden vid leasing är i regel 
högre än motsvarande kostnad vid egen finansiering. Huvudregeln är därför att kommunen 
ska äga den utrustning som krävs för att bedriva den löpande verksamheten samt att leasing 
ska användas restriktivt och endast om det medför uppenbara fördelar.  

Leasing sker i första hand av personbilar.  
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Budgetering  
Verksamhetsplan och investeringsmedel 
I samband med beslut om verksamhetsplan, som antas senast i december innevarande år, ska 
respektive nämnd varje år bedöma sitt investeringsbehov för närmast kommande år samt en 
långsiktig plan för de kommande nio åren. Beslut om investeringsbehov tas i respektive 
nämnd. För varje investering ska en behovsanalys upprättas som kortfattat beskriver 
investeringens syfte, driftkostnadskonsekvenser samt energi- och miljöeffekter. I 
behovsanalysen konkretiseras alltså de behov som nämnderna prioriterar som mest 
angelägna, med fokus på att beskriva nyttovärdet av behovet och vad konsekvenserna blir 
om behovet inte uppnås.  

Behovsanalyserna är kommunstyrelsens underlag till kommande budgetberedning inför 
kommunfullmäktiges beslut, i samband med Strategisk plan och budget, om investeringsmedel 
för de kommande tre åren i planperioden. Investeringsmedel anslås för investeringsprojekt 
per objekt.  

Kostnader för förstudier ansvarar respektive nämnd för, om projektet därefter beslutas att 
genomföras kan, enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, delar av 
förstudiekostnaderna omföras och inkluderas i projektkostnaden. 

Prioritering av investeringar 
Om behovet av investeringar är större än det ekonomiska utrymme som kommunen har, 
krävs prioritering enligt följande prioriteringsordning: 

1. Risk för allvarliga skador för människa eller verksamhet  

2. Lag- eller myndighetskrav  

3. Ekonomisk effektivitet – investeringar som ger möjlighet till ekonomiska effektiviseringar 
(effektivare organisation, lägre energikostnader, lägre licenskostnader, högre intäkter etc)  

4. Kvalitativt värde – investeringen skapar ökad kvalitet i kommunens verksamhet, ökad 
hållbarhet ur ett miljöperspektiv, ökad livskvalitet för medborgare och/eller mervärden för 
näringsidkare. 

Driftkostnadseffekter av investeringar 
Innan beslut tas om investering ska det avgöras hur investeringens driftkostnader inklusive 
kapitalkostnader påverkar nämnden. Detta görs i framtagna kalkylmallar. De driftkostnader 
inklusive kapitalkostnader som uppstår till följd av en investering ska finansieras inom 
respektive nämnd.  
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Genomförande och uppföljning av investering  
Investeringsprojektets beslutsgång  
Investeringsprojekt bedrivs oftast i projektform med förstudie, projektering och 
genomförande samt slutredovisning.  

Det finns två ärendeprocesser avseende kommunens investeringsprojekt. Huvudprocessen 
för investeringsprojekt är den process som beskrivs nedan. De investeringsprojekt som är 
undantagna från huvudprocessen finns markerade i Strategisk plan och budget och följs upp 
och hanteras av nämnden/kommunstyrelsen. De projekt som inte följer huvudprocessen ska 
hanteras enligt ordinarie ärendeprocess. Samtliga investeringsprojekt oavsett om de följer 
huvudprocessen eller inte ska inkluderas i respektive nämnds/kommunstyrelsens 
uppföljningsrapporter.  

Förstudie 

Beställarnämnd1 beslutar om förstudie utifrån att behov hos nämnd uppstått. I förstudien ska 
totalkostnadsanalys som visar på förändringen av framtida driftkostnader bifogas. 
Kommunstyrelsen bereder ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
eller avbryta förstudien alternativt att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
beställarnämnden. Beslut tas sedan i kommunfullmäktige som även reserverar medel och ger 
utförarnämnden2 uppdrag att projektera.   

Projektering och upphandling 

Projektering påbörjas då kommunfullmäktige godkänt förstudie, och givit utförarnämnden 
uppdrag att projektera. Planen för genomförande konkretiseras i projekteringen och alla 
underlag för genomförandet skapas. De ekonomiska beräkningarna förfinas. Projektering kan 
innebära både byggprojekt (samhällsbyggnadsnämnden inkopplad) eller förfrågningsunderlag 
inför en upphandling. Anbud kan inhämtas under projekteringen. I de fall anbud alternativt 
bedömd investeringsutgift är högre än reserverade medel i investeringsbudgeten ska 
beställarnämnden tillsammans med utförarnämnden i första hand anpassa investeringen 
utifrån avsatta medel.  

Både beställar- och utförarnämnd fattar beslut om att godkänna projekteringen. Om 
projekteringen godkänns bereder kommunstyrelsen ärendet och föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna eller avbryta projekteringen alternativt att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till utförarnämnden. Beslut tas sedan i kommunfullmäktige som vid 

 
1 Beställarnämnd är den nämnd som har behovet. 
2 Utförarnämnd är den nämnd som genomför investeringsprojektet. I vissa fall kan beställarnämnd och 
utförarnämnd vara densamma, men i regel är utförarnämnden samhällsbyggnadsnämnden som har uppdrag att 
projektleda kommunens investeringsprojekt.   
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behov kan revidera medel och ger utförarnämnden uppdrag att genomföra projektet enligt 
projektdirektivet.  

Genomförande 

Utförarnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra investeringsprojektet 
och därmed också teckna tilldelningsbeslut och skriva kontrakt inom ramen för 
projektdirektivet. Utförarnämnd och beställarnämnd ska vid väsentliga uppdateringar av 
projektdirektiv och/eller budgetavvikelser fatta beslut om förslag till revidering för vidare 
beslut i kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar om 
uppdaterat projektdirektiv och eventuell revidering av budget.  

Uppföljning och avslut 

Till delårsrapport och årsredovisning sker uppföljning av aktuella investeringsprojekt till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Vid projektavslut sammanfattas en slutrapport där resultatet summeras. Slutrapporten ska 
inkludera en redovisning av projektets ekonomiska utfall jämfört med budget, avvikelser 
mellan önskat och verkligt resultat avseende både tidsplan och projektdirektiv. En summering 
av arbetet inom projektet bör sammanställas vilken ska ligga till grund för kommande projekt 
av liknande karaktär. Slutrapporten ska också innehålla förslag till framtida utvärdering av 
effekterna av projektet. Om något kvarstår att göra ska det dokumenteras i slutrapporten 
med förslag till beslut om fortsatt hantering. Slutrapport beslutas av utförarnämnd och 
redovisning sker till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.   

Förändring under året och ombudgetering av investeringar 
Under innevarande år kan investeringsmedel av olika anledningar behöva fördelas om. 

• Kommunstyrelsen kan besluta att omdisponera medel från den beslutade 
investeringsreserven för innevarande år 

• Nämnderna får besluta att omdisponera investeringsmedel upp till 100 000 kr mellan 
nämndens egna investeringsprojekt, under förutsättning att nämndens totala 
investeringsbudget hålls för året 

• Övrig omdisponering av investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige  

Ombudgetering av investeringsanslag mellan budgetår beslutas av kommunstyrelsen.  

Endast kommunfullmäktige kan besluta om tilläggsanslag för innevarande år. 
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§ 123 Beslut om borgensram för Tidaholms Bostads 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom 

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 är 0 kronor.  

Tidaholms Bostads AB:s borgensram för år 2022 var 180,1 miljoner kronor men enligt bolagets 
beräkning av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
167 642 515 kronor för år 2023.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms bostads AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2022-10-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms bostads 
AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tidaholms bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 168 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
167 642 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under 2023 är 0 kronor.  

Utredning 

 

Tidaholms bostads ABs borgenram för 2022 var 180,1 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 167 642 
515 kronor för 2023.   

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 
2022-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 8 778 557 -360 000 8 418 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 482 089 -146 000 2 336 089
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 100 000 -100 000 10 000 000
Kommuninvest 138466 2025-05-12 16 725 000 -300 000 16 425 000
Kommuninvest 138469 2026-02-04 14 445 369 -420 000 14 025 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 000 000 -400 000 8 600 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 400 000 -60 000 4 340 000
Kommuninvest 145048 2023-04-12 0 4 340 000 -120 000 4 220 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 100 000 -60 000 6 040 000
Kommuninvest 145049 2023-04-12 0 6 040 000 -120 000 5 920 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 700 000 -200 000 14 500 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 5 812 500 -250 000 5 562 500
Kommuninvest 132409 2024-10-02 6 850 000 -200 000 6 650 000 Kungsbro 2021
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 -340 000 10 660 000 Kungsbro 2021
Kommuninvest 142167 2026-02-04 0 11 000 000 -255 000 10 745 000 Kungsbro 2022
Kommuninvest 144986 2024-11-29 0 20 000 000 -300 000 19 700 000 Kungsbro 2022
Kommuninvest 148746 2023-08-16 0 4 000 000 0 4 000 000 Kungsbro 2022

126 293 515 0 45 380 000 -4 031 000 167 642 515

Budgeterad nyupplåning 2023 0
Summa låneskuld 126 293 515 0 45 380 000 -4 031 000 167 642 515
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomienheten 
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§ 124 Beslut om borgensram för Tidaholms Energi 
AB 
KS 2022/249 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom 

för egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kr per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under år 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000 kr.  

Tidaholms Energi AB:s borgensram för år 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning 
av låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för år 2023.   

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Borgensbeslut Tidaholms energi AB 2023”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-10-12. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2022-10-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Borgensbeslut Tidaholms energi 
AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
210 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kr per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning under 2023 som avser investeringar och anskaffning av gatubelysning 
uppgår till 3 000 000  kr.  

Utredning 

 

Tidaholms energis ABs borgenram för 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 
209 607 000 kronor för 2023.   

 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2021-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 2022-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 1 550 000 -1 550 000 0
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 32 000 000-     0
Kommuninvest Omsatt 93302 2027-12-01 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 6 597 000 -1 252 000 5 345 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 20 500 000 -800 000 19 700 000
Kommuninvest 138470 2026-11-12 20 100 000 -800 000 19 300 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 19 480 000 -3 600 000 15 880 000
Kommuninvest 146285 2023-09-15 12 000 000 -400 000 11 600 000
Handelsbanken 681825 2022-01-04 43 231 200 -42 331 200 -900 000 0
Kommuninvest 141564 2024-03-27 43 221 200 -2 700 000 40 521 200
Kommuninvest 141565 2026-02-04 28 220 800 -1 800 000 26 420 800
Kommuninvest 142165 2025-09-15 0 4 000 000 -160 000 3 840 000

258 900 200 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 206 607 000

Budgeterad nyupplåning 2023 0 3 000 000
Summa låneskuld 161 879 000 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 209 607 000
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
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§ 125 Beslut om antagande av taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
KS 2022/332 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har, § 110/2022, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 2023-01-01 
samt att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen att 
träda i kraft 2023-01-01. 

Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 2021-02-25 ändringar i livsmedelslagen (2006:804) 
och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 2021-04-01. Genom den 
nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och i stället 
infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än motsvararande kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har samhällsbyggnadsförvaltningen använt Sveriges Kommuner och 
regioners mall för beräkning av timavgift för kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa med efterhandsdebitering från och med  
2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01. 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-11-02. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/332 

2022-11-02 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-10-20 (§ 110/2022) beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och med 
2023-01-01 och att anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Utredning 
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut framgår följande. Med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen 
(2006:804) och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176, LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021. Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa 
med efterhandsdebitering från och med 2023-01-01. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 110/2022 ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och 

annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-20. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 110 Beslut om taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 
ALL.2022.447 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 
med 2023-01-01, 

o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 
ändringar i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021. Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF).  

Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen. 
Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll. Förslaget innebär att samhällsbyggnadsnämnden övergår till en taxa 
med efterhandsdebitering från och med 2023-01-01. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att:  
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2022 ”Beslut om taxa för offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen”, 2022-10-06. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 

enligt livsmedelslagen”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-09-28. 
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 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, 
2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: ALL.2022.447

2022-09-28 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Peter Lann, utvecklingsledare 

Beslut om taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
o upphäva antagen taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen från och 

med 2023-01-01, 
o anta taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedelslagen att träda i kraft 2023-01-01. 

Ärendet 
Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 
ändringar i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom 
livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 
april 2021.Genom den nya förordningen avskaffades också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och i stället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering för 
livsmedelskontroll (7 § LAF). Taxeförslaget innebär att Samhällsbyggnadsnämnden övergår till en 
livsmedelstaxa som är baserad på efterhandsdebitering från och med 1/1 2023. 

Utredning 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk 
och nationell nivå. EU använder sig inom det här området främst av förordningar, vilket innebär 
att de är direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater och till alla delar är bindande för var och en. 
Genom den nya förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen infördes att kommuner ska 
övergå till efterhandsdebitering av livsmedelskontroll senast vid utgången av 2023. Gällande taxa 
föreskriver årsavgifter. Ett syfte från lagstiftaren med att införa efterhandsdebitering är att få en 
tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning. 
 
Förordningen föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i 
kommunal verksamhet är den självkostnadsprincip som finns i 2 kap. 6 § kommunallagen. 
Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som de tillhandahåller. 

För att räkna ut timavgiften har förvaltningen använt SKR:s mall för beräkning av timavgiften för 
kommunal livsmedelskontroll.  
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Genom den nya förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen ska kommuner gå över till 
efterhandsdebitering senast 2024. Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsnämnden övergår till en 
taxa med efterhandsdebitering 1/1 2023. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, 

2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagen  
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Tidaholms kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk 
produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga 
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat 
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och 
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Samhällsbyggnadsnämnden efter 
handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som 
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11–12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 
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Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1239 kronor per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som 
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om 
faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervall för 
verksamheten (7 a §). 

7 a § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska 
debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som 
fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften 
med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
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Avgift för registrering av anläggningar och 
verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme 
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska 
registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att 
anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. 
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att 
den övergått till en ny aktör. 
 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om 
kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll 
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för 
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där 
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt 
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats 
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

Avgift för exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 
 

Avgift för importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den 
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp 
som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska 
betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen. 
 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet 
betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift 
enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Samhällsbyggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift 
enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår 
får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så 
lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Tidaholms kommun genom dess 
samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

Överklaganden 
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare 
gällande taxa. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 122 Beslut om antagande av riktlinje för 
målstyrning 
KS 2021/354 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att justera årshjulet 

på sidan 15 i riktlinjen inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-30. 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o anta riktlinje för målstyrning. 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltingen har tagit fram ett förslag till riktlinje för målstyrning i Tidaholms 
kommun. Riktlinjen innebär en rad förändringar i kommunens modell för målstyrning. 
Förvaltningen föreslår att denna riktlinje ersätter den befintliga riktlinjen Styrning, ledning och 
uppföljning, som antogs av kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Under år 2021 genomförde kommunens revisorer med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) en 
granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Revisionsfrågan var ”Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet?”. Granskningens resultat delgavs 
kommunstyrelsen i rapporten "Kommunstyrelsens styrning och ledning - Tidaholms kommun", 
daterad september år 2021. I rapporten framförs fem rekommendationer varav två gäller 
målstyrning: 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål och strategier. 
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål och medel 

harmoniserar. 

Rapporten från Deloitte behandlades av kommunstyrelsen i november år 2021. I sitt beslut, § 
286/2021, anger kommunstyrelsen att "Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter 
som kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra 
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer". 

Förslaget till ny riktlinje för målstyrning är utformat för att tillgodose de två rekommendationer 
som citeras ovan. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o anta riktlinje för målstyrning 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Johan Liljegrahn (M) föreslår arbetsutskottet:  
o besluta att uppdra till kommunledningsförvaltningen att justera årshjulet på sidan 

15 i riktlinjen inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-30 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje för målstyrning 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva riktlinje för styrning, ledning och 

uppföljning vilken antogs av kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Liljegrahns förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje målstyrning”, kvalitetsutvecklare Lena 

Kulin, 2022-04-20. 
 Förslag ”Riktlinje målstyrning”.  

Sändlista 
Kvalitetsutvecklaren 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/354 

2022-10-17 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Kulin, kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av riktlinje 
målstyrning 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o anta riktlinje för målstyrning 
o upphäva riktlinje för styrning, ledning och uppföljning vilken antogs av 

kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltingen har tagit fram ett förslag till riktlinje för målstyrning i Tidaholms 
kommun. Riktlinjen innebär en rad förändringar i kommunens modell för målstyrning. 
Förvaltningen föreslår att denna riktlinje ersätter den befintliga riktlinjen Styrning, ledning och 
uppföljning, som antogs av kommunstyrelsen 2016-11-09. 

Utredning 
Under 2021 genomförde kommunens revisorer med stöd av sakkunniga (Deloitte AB) en 
granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Revisionsfrågan var ”Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet?”. Granskningens resultat delgavs 
kommunstyrelsen i rapporten "Kommunstyrelsens styrning och ledning - Tidaholms kommun", 
daterad september 2021. I rapporten framförs fem rekommendationer varav två gäller 
målstyrning: 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål och strategier. 
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål och medel 

harmoniserar. 

Rapporten från Deloitte behandlades av kommunstyrelsen i november 2021. I sitt beslut anger 
kommunstyrelsen (§ KS 2021/286) att "Kommunstyrelsen har ingen erinran mot de synpunkter 
som kommunens revisorer framför i och med sin granskning samt kommer att genomföra 
aktiviteter och vidta åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer". 

Förslaget till ny riktlinje för målstyrning är utformat för att tillgodose de två rekommendationer 
som citeras ovan. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Beslutsunderlag 
 Förslag ”Riktlinje målstyrning”.  

Sändlista 
Nämnder 
Revisorer 
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Inledning 
Kommunallagen innehåller flera bestämmelser för hur kommuner ska styras med mål och riktlinjer. 
Lagen anger att det hör till fullmäktiges uppgifter att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten 
(5 kap. 1 § kommunallagen 2017:725). Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten (6 kap. 6 § kommunallagen 
2017:725). Vidare ska kommunens budget innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning (11 kap. 6 § kommunallagen 2017:725). 

I Tidaholms kommun fastställer fullmäktige strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för hela 
kommunen. Fullmäktige fördelar också medel till nämnderna och beslutar om nämndernas 
reglementen. Nämnderna beslutar i sin tur om verksamhetsmål och detaljbudget för nämndens 
verksamheter. Verksamhetsmålen ligger i linje med, och bidrar till förverkligandet av, målen för 
kommunen. På så sätt tillämpar Tidaholms kommun mål- och resultatstyrning. 
 
Riktlinje Målstyrning definierar målstyrningens begrepp, process, styrkedja och årshjul. Riktlinjen 
kompletteras av Rutin Målstyrning. Rutinen ger anvisningar för målstyrningens olika faser: planering, 
genomförande/dokumentation och uppföljning. Processen vid fördelning av medel från fullmäktige till 
nämnder anges i kommunens ekonomistyrningsprinciper.  

Kommunens verksamheter styrs av lagar, föreskrifter, reglementen och kommunala styrdokument. 
Verksamheternas kvalitet och risker följs upp löpande genom bland annat systematiskt 
kvalitetsarbete, intern kontroll, informationssäkerhetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Genom dessa processer framträder utvecklingsbehov. Utmaningar och möjligheter framträder också 
vid omvärldsanalyser, befolkningsprognoser och ekonomiska prognoser.  

De mål som fullmäktige fastställer omfattar endast en mindre del av de behov, utmaningar och 
möjligheter som kommunen har att hantera. Det målstyrda arbetet utgör, tillsammans med en budget 
som stödjer målen, en kraftsamling kring de frågor som fullmäktige anser är särskilt angelägna för 
Tidaholms kommun. Då fullmäktige, nämnder och verksamheter arbetar mot gemensamma mål blir 
det möjligt att utveckla Tidaholms kommun i riktning mot visionen.  
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Modell för målstyrning 
Målstyrningens avgränsning 
Riktlinje Målstyrning omfattar de mål som fastställs och följs upp av fullmäktige, kommunstyrelse och 
kommunens nämnder. Följande nämnder omfattas ej av riktlinjen för målstyrning: 
krisledningsnämnden, valnämnden och jävsnämnden. 

Vision 
Fullmäktige antar en vision för Tidaholms kommun som en plats där människor bor, vistas och 
verkar. Visionen är långsiktig men antas på nytt eller revideras inför varje ny målperiod. Fullmäktige 
styr kommunens utveckling i riktning mot visionen genom att anta strategiska mål, finansiella mål 
samt ett personalpolitiskt mål. 

Målperiod 
Under det första året i varje mandatperiod fastställer fullmäktige de mål för Tidaholms kommun som 
ska gälla för de kommande fyra åren. Dessa fyra år kallas för en målperiod.  

Mål för Tidaholms kommun 
Fullmäktige anger strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för Tidaholms kommuns 
verksamheter (se figur 2 på sida 6). Vart och ett av dessa mål adresseras till kommunstyrelse, barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och social- och 
omvårdnadsnämnden.  

Strategiska mål 
Fullmäktige fastställer strategiska mål för Tidaholms kommuns verksamheter. Strategiska mål anger 
vad kommunen ska åstadkomma för att närma sig visionen för Tidaholms kommun. Fullmäktige antar 
max tre strategiska mål per målperiod. 

Personalpolitiskt mål 
Fullmäktige fastställer ett personalpolitiskt mål för Tidaholms kommuns verksamheter. Målet anger 
hur kommunen ska arbeta med personalpolitiska frågor för att ge verksamheterna goda 
förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Fullmäktige antar ett personalpolitiskt mål per målperiod. 

Finansiella mål 
Fullmäktige fastställer finansiella mål för en god kommunal ekonomi. Minst ett av de finansiella målen 
avser kommunens resultat (resultatmålet).   

54



Sida 5 av 12 

Figur 1. Mål för Tidaholms kommun  
I strategisk plan och budget anger fullmäktige strategiska, personalpolitiska och finansiella mål för Tidaholms 
kommun. Tillsammans styr dessa mål utvecklingen av kommunens verksamheter i riktning mot visionen.  
 

 

 
Önskade effekter för kommunens mål 
Fullmäktige anger en eller flera önskade effekter för varje strategiskt, finansiellt och personalpolitiskt 
mål för Tidaholms kommun. Det ska vara möjligt att följa upp och bedöma huruvida den önskade 
effekten är uppnådd eller inte. Därför ska de önskade effekterna beskrivas så konkret som möjligt.  

Uppdraget att åstadkomma en önskad effekt fördelas till en eller flera nämnder. Fullmäktige ska 
bevaka att varje nämnd tilldelas ansvar för ett rimligt antal önskade effekter.  

Önskade effekter har flera funktioner:  

• De konkretiserar vad fullmäktige vill åstadkomma med målen för Tidaholms kommun. 
• De utgör strategiska uppdrag från fullmäktige till nämnderna och styr på så vis nämnderna att 

arbeta i linje med fullmäktiges mål.  
• De utgör kriterier för bedömning av måluppfyllelse vid uppföljning av kommunens mål.  

Varje önskad effekt ska vara realistisk att uppnå under målperioden. Fullmäktige kan lägga till fler 
önskade effekter vid revidering av den strategiska planen i takt med att önskade effekter uppnås 
under målperioden. 

Strategiska mål 
anger vad kommunen ska 

åstadkomma för att närma sig 
visionen för Tidaholms kommun

Finansiella mål 
för en god kommunal 

ekonomi

Personalpolitiskt mål 
skapar goda förutsättningar 

för kommunens 
verksamheter att utföra 

sina uppdrag och leverera 
välfärd. 
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Verksamhetsmål  
Verksamhetsmål syftar till att utveckla nämndens och styrelsens verksamheter i en riktning som 
stödjer fullmäktiges mål för kommunen. Verksamhetsmål kan till exempel handla om 
verksamheternas resurser (personal, utrustning, lokaler), processer eller verksamhetsresultat.  

Varje nämnd samt kommunstyrelsen antar minst ett verksamhetsmål för varje önskad effekt som 
fullmäktige har uppdragit åt nämnden att förverkliga. Varje verksamhetsmål ska direkt eller indirekt 
bidra till att kommunen når den önskade effekten. 

Aktiviteter 
Aktiviteter är de åtgärder och insatser som förvaltningen planerar och genomför med syfte att 
förverkliga ett mål. Aktiviteter kan utföras i samverkan mellan förvaltningar och på samtliga nivåer i 
kommunens organisation. Det kan krävas en serie av aktiviteter för att förverkliga ett politiskt mål. I 
vissa fall kan det vara nödvändigt att först planera och genomföra aktiviteter på kommunnivå eller 
förvaltningsnivå för att skapa förutsättningar för aktiviteter (eller förändringar) som sker på 
verksamhets- eller enhetsnivå. I andra fall kan det vara ändamålsenligt och verkningsfullt att 
genomföra samma aktivitet vid många enheter i kommunen, till exempel en utbildning för personal. 
För varje aktivitet anges ett start- och slutdatum, samt en ansvarig tjänsteperson. 

Förvaltningens plan för uppföljning  
För varje strategisk plan och budget ska kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för uppföljning.  
För varje verksamhetsplan ska berörd förvaltning ta fram en plan för uppföljning. Förvaltningens plan 
för uppföljning anger vilka underlag som ska sammanställas och analyseras vid uppföljning av 
respektive mål. Planen för uppföljning ska dokumenteras i kommunens systemstöd för målstyrning. 
Mer detaljerade anvisningar för förvaltningens arbete med plan för uppföljning anges i Rutin 
Målstyrning. 

Förhållandet mellan ambitionsnivåer och fördelning 
av medel 
I strategisk plan och budget uttalar fullmäktige en ambitionsnivå för utförandet av kommunens 
välfärdsuppdrag och fastställer mål för kommunens utveckling. Fullmäktige ska fördela medel på ett 
sådant sätt att dessa ambitionsnivåer och mål för kommunen kan uppnås. Ambitionsnivåer och mål 
ska harmoniera med fördelningen av medel. Detta sker i tre steg: 

A. I strategisk plan och budget ska fullmäktige förklara sin avsikt med planerade investeringar och 
fördelningen av medel till nämnderna. Det ska tydligt framgå hur investeringar och medel förhåller sig 
till fullmäktiges mål för kommunens utveckling och ambitionsnivåer för utförandet av kommunens 
välfärdsuppdrag. 
 
B 1. I verksamhetsplan och detaljbudget ska nämnden uttrycka sin avsikt med fördelningen av medel. 
Det ska tydligt framgå hur denna fördelning förhåller sig till nämndens verksamhetsmål och 
ambitionsnivåer för de olika verksamheterna.  

B 2. Nämnden ska ge förvaltningen ekonomiska förutsättningar att förverkliga verksamhetsmålen.  
Detta kan ske genom att medel avsätts för ett sådant arbete eller att nämnden förstärker 
fördelningen av medel till drift av prioriterade verksamheter. 
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Målstyrningskedja 
Figur 2. Styrning genom mål för Tidaholms kommun, önskade effekter och 
verksamhetsmål 
 

 

Genom att fastställa mål för kommunens verksamheter styr fullmäktige vilka utmaningar och 
möjligheter nämnder och styrelse ska kraftsamla kring och hantera. Fullmäktige uppdrar åt nämnder 
och styrelse att arbeta med mål för Tidaholms kommun genom att åstadkomma specifika önskade 
effekter. Nämnder och styrelse fastställer var för sig verksamhetsmål som syftar till att ge dessa 
önskade effekter. Förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att förverkliga nämndens och 
styrelsens verksamhetsmål. Se figur 2. 

Figur 3. Uppföljning av verksamhetsmål, önskade effekter och mål för Tidaholms 
kommun 
 

 

Varje förvaltning följer upp verksamhetsmål på det sätt som anges i förvaltningens plan för uppföljning. 

Kommunledningsförvaltningen följer upp fullmäktiges önskade effekter och mål för Tidaholms 
kommun på det sätt som anges i förvaltningens plan för uppföljning för strategisk plan och budget.  

Verksamhetsmålens grad av måluppfyllelse utgör inte ett underlag vid uppföljning av mål för 
Tidaholms kommun. För att förverkliga mål för Tidaholms kommun krävs att nämndernas 
verksamhetsmål ger de önskade effekter som fullmäktige vill se. Därav följer att nämndernas 
verksamhetsmål behöver vara ändamålsenliga, tillräckliga och verkningsfulla i förhållande till 
fullmäktiges önskade effekter. 

Fullmäktiges 
mål för 

Tidaholms kommun

Fullmäktiges 
önskade effekter

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
aktiviteter

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
aktiviteter

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
aktiviteter

Fullmäktiges 
mål för 

Tidaholms kommun

Fullmäktiges 
önskade effekter

Förvaltningens 
plan för uppföljning

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
plan för uppföljning

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
plan för uppföljning

Nämndens 
verksamhetsmål

Förvaltningens 
plan för uppföljning
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Planer och rapporter 
Fullmäktige  
Inför varje verksamhetsår fastställer fullmäktige en strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
som innehåller:  

• beskrivning av kommunens organisation och styrmodell 
• vision för Tidaholms kommun 
• mål för Tidaholms kommun samt önskade effekter för varje mål (strategiska mål, finansiella 

mål och ett personalpolitiskt mål) 
• ettårig budget och tvåårig budgetplan för Tidaholms kommun 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer fullmäktige en delårsrapport för Tidaholms kommun. Efter varje 
verksamhetsår fastställer fullmäktige en årsredovisning för Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelse 
Inför varje verksamhetsår fastställer kommunstyrelsen en verksamhetsplan som innehåller:  

• beskrivning av styrelsens ansvar och verksamheter 
• de mål med tillhörande önskade effekter som fullmäktige uppdrar åt styrelsen att förverkliga, 
• styrelsens verksamhetsmål 
• ettårig detaljbudget 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer styrelsen en delårsrapport och flera rapporter som följer upp styrelsens 
ekonomi, personal och verksamhet. Efter varje verksamhetsår fastställer styrelsen en 
verksamhetsberättelse.  

Nämnder 
Inför varje verksamhetsår fastställer nämnden en verksamhetsplan som innehåller: 

• beskrivning av nämndens ansvar och verksamheter 
• de mål med tillhörande önskade effekter som fullmäktige uppdrar åt nämnden att förverkliga 
• nämndens verksamhetsmål 
• ettårig detaljbudget 
• beskrivning av förhållandet mellan mål och medel 

Under varje år fastställer nämnden en delårsrapport och flera rapporter som följer upp nämndens 
ekonomi, personal och verksamhet. Efter varje verksamhetsår fastställer nämnden en 
verksamhetsberättelse.  
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Målstyrningens process 
1. Fastställa mål och budget 
Process inför en ny målperiod: 

1. Förvaltningen tar fram en lägesbild som beskriver: 
o utvecklingen av behov av välfärd och service inom kommunens uppdrag, 
o utvecklingen av kommunens ekonomi och resurser,  
o trender och förhållanden i omvärlden som formar kommunens möjligheter att utföra 

uppdrag, samt 
o särskilt angelägna utmaningar, behov eller möjligheter som framkommit genom 

kommunens löpande processer för utvecklings- och kvalitetsarbete. 
 

2. Förvaltning och politik för dialog om lägesbilden. Syftet med dialogen är att identifiera 
angelägna framtidsfrågor för hela kommunen och för respektive nämnd. Vid detta tillfälle 
deltar representanter för fullmäktige, kommunstyrelse, budgetberedning, nämnder samt 
ledande tjänstepersoner.  
 

3. Budgetberedningen för en fördjupad dialog med nämnder angående vilka framtidsfrågor som 
bör prioriteras och hur nämnderna kan samverka för kommunens utveckling. 
 

4. Budgetberedningen sammanställer, med stöd av förvaltningen, förslag till mål för Tidaholms 
kommun (inklusive önskade effekter) för målperioden samt förslag till strategisk plan och 
budget för målperiodens första år. Budgetberedningen för ytterligare dialog med nämnder i 
samband med detta arbete. 
 

5. Kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens förslag till mål för målperioden samt förslag 
till strategisk plan och budget för målperiodens första år. 
 

6. Fullmäktige fastställer mål för Tidaholms kommun för målperioden samt förslag till strategisk 
plan och budget för målperiodens första år. 
 

7. Kommunledningsförvaltningen tar fram en plan för uppföljning av målen för Tidaholms 
kommun.  
 

8. Varje nämnd, även kommunstyrelsen, fastställer en verksamhetsplan för nästkommande år.  
 

9. Varje förvaltning tar fram en plan för uppföljning av nämndens verksamhetsplan.  

Inför år 2, 3 och 4 i målperioden ersätts steg 1 och 2 med följande steg: 

1. Representanter för fullmäktige, kommunstyrelse, budgetberedning, nämnder samt ledande 
tjänstepersoner möts för avstämning och dialog. Förvaltningen presenterar en uppdaterad 
lägesbild samt aktuell måluppfyllelse för kommunens mål. Förvaltning och politik för dialog 
om vad som återstår och krävs för att uppnå målen för kommunen vid målperiodens slut.  
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2. Förverkliga mål 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.  

Varje chef i Tidaholms kommun har ett ansvar för att leda kommunens medarbetare i arbetet med 
att förverkliga de politiska målen. 

Kommundirektören leder kommunens arbete med att förverkliga de mål som fullmäktige antar. Det 
ingår i kommundirektörens roll att kontinuerligt föra dialog med förvaltningschefer om hur 
kommunen och dess förvaltningar enskilt och i samverkan bäst tar sig an uppdraget att förverkliga de 
strategiska målen. 

Förvaltningschefer leder förvaltningens arbete med att förverkliga nämndens verksamhetsmål. Det 
ingår i förvaltningschefens roll att kontinuerligt föra dialog med chefer inom förvaltningen om hur 
förvaltningen och dess verksamheter enskilt och i samverkan bäst tar sig an uppdraget att förverkliga 
verksamhetsmålen. 

3. Följa upp mål 
Mer detaljerade anvisningar för förvaltningens arbete med uppföljning anges i Rutin Målstyrning. 

Uppföljning av verksamhetsmål 
Bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för verksamhetsmål fastställs genom att förvaltningen granskar de underlag som anges 
i förvaltningens plan för uppföljning och bedömer huruvida verksamhetsmålet är: 

• uppnått (grön cirkel ) 
• delvis uppnått (gul romb ), eller 
• ej uppnått (röd kvadrat ).  

Förvaltningen ska endast ta hänsyn till de underlag som fastställts i förvaltningens plan för uppföljning 
av det aktuella verksamhetsmålet. Förvaltningen ska redovisa vilka underlag som ligger till grund för 
bedömningen och föra ett resonemang där förvaltningen motiverar sin bedömning. 

Innebörden av måluppfyllelsen 
Förvaltningen ska även analysera och beskriva vad graden av måluppfyllelse innebär i praktiken. 
Analysen ska vara relevant för förtroendevalda och invånare som vill veta vad nämndens målstyrda 
arbete ger för resultat. Analysen ska sträva efter att besvara följande frågor:  

• Vad har nämnden åstadkommit i förhållande till målet? Vad innebär detta för berörda 
målgrupper och verksamheter? 

• Har det framträtt några framgångsfaktorer under arbetet med målet? Det vill säga 
förhållanden som är avgörande för att nå och behålla framsteg i riktning mot målet.  

• Vad återstår att utföra eller förändra för att uppnå målet? 
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Uppföljning av strategiska, personalpolitiska och finansiella mål  
Redovisning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för kommunens mål fastställs genom att kommunledningsförvaltningen följer upp 
huruvida kommunen uppnår de önskade effekter som fullmäktige har angivit för respektive mål.  

För önskade effekter finns två möjliga utfall:  

• den önskade effekten uppnås (grön cirkel ) 
• den önskade effekten uppnås inte (röd kvadrat ). 

Följande princip bestämmer graden av måluppfyllelse för fullmäktiges mål: 

• Ett mål uppnås då samtliga önskade effekter som knyts till målet uppnås (grön cirkel ). 
• Ett mål uppnås delvis då alla önskade effekter förutom en uppnås (gul romb ). 
• Ett mål uppnås inte då flera önskade effekter ej uppnås (röd kvadrat ). 

Innebörd av måluppfyllelse 
För varje mål analyserar och beskriver kommunledningsförvaltningen vad graden av måluppfyllelse 
innebär. Analysen ska vara relevant för förtroendevalda och invånare som vill veta vad kommunens 
målstyrda arbete ger för resultat. Analysen ska sträva efter att besvara följande frågor:  

• Vad har kommunen åstadkommit i förhållande till målet? Vad innebär detta för berörda 
målgrupper och verksamheter? 

• Har det framträtt några framgångsfaktorer under arbetet med målet? Det vill säga 
förhållanden som är avgörande för att göra och behålla framsteg i riktning mot målet.  

• Vad återstår att utföra eller förändra för att åstadkomma de önskade effekterna och uppnå 
målet?  

Bedömning av kommunens ekonomiska hushållning 
God ekonomisk hushållning råder då de finansiella målen uppnås samtidigt som vart och ett av 
fullmäktiges strategiska och personalpolitiska mål uppnås helt eller delvis under ett år. 

4. Dialog om uppföljningens resultat 
Då verksamhetsberättelser och årsredovisning har fastställts förs dialoger där politiker och 
tjänstepersoner reflekterar över vilka lärdomar som bör tas tillvara i kommunens fortsatta målstyrda 
arbete för kommunens utveckling. Förvaltning och politik bär ett gemensamt ansvar för att de 
lärdomar som dras vid uppföljningen tas tillvara vid kommande revideringar av mål och budget.  
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Årshjul för mål- och resultatstyrning 
Januari  
PLANERING: Förvaltning och politik för dialog om en lägesbild som beskriver kommunens utveckling 
och framtid. Dialogen inleder budgetarbetet inför nästa strategiska plan och budget. Under 
mandatperiodens första år inleder dialogen även arbetet med att ta fram nya för Tidaholms kommun, 
för den kommande målperioden på 4 år.  

Februari  
UPPFÖLJNING: Nämnder och styrelse behandlar verksamhetsberättelser som avser föregående år. 
PLANERING: Budgetberedningen för fördjupande dialoger med nämnder inför utformning av 
strategisk plan och budget. Under mandatperiodens första år omfattar dialogerna även vilka 
framtidsfrågor som bör prioriteras i kommunens målstyrda arbete och hur nämnderna kan samverka 
för kommunens utveckling. 

Mars 
PLANERING: Budgetberedningen börjar utforma ett förslag till nästa års strategiska plan. Under 
mandatperiodens första år utformar budgetberedningen även förslag till mål för Tidaholms kommun. 
Budgetberedningen för dialog med nämnder om utformningen av strategisk plan och budget för nästa 
år, inklusive investeringsplan. 

April 
UPPFÖLJNING: Fullmäktige behandlar årsredovisningen för Tidaholms kommun. 
DIALOG OM UPPFÖLJNING: Förvaltning och politik för dialog utifrån årsredovisningen. 

Juni 
BESLUT: Kommunstyrelsen bereder budgetberedningens förslag till strategisk plan och budget för 
nästa år. Under mandatperiodens första år bereder kommunstyrelsen även budgetberedningens 
förslag till mål för Tidaholms kommun. Fullmäktige fastställer strategisk plan och budget för nästa år. 
Under mandatperiodens första år fastställer fullmäktige även mål för Tidaholms kommun. 

September 
UPPFÖLJNING: Nämnder behandlar delårsrapporter. 

Oktober 
UPPFÖLJNING: Kommunstyrelsen behandlar sin delårsrapport och tar del av nämndernas 
delårsrapporter. Kommunstyrelsen bereder delårsrapporten för Tidaholms kommun. Fullmäktige 
behandlar delårsrapport för Tidaholms kommun. 

November 
PLANERING: Förvaltningen tar fram en aktuell lägesbild över kommunens utveckling och framtid. 
Lägesbilden utgör ett underlag för de dialoger som inleder nästa budgetprocess. 

December 
BESLUT: Nämnder och styrelse fastställer verksamhetsplaner för nästa verksamhetsår. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 127 Beslut om antagande av intern kontrollplan 
för kommunstyrelsen för år 2022/2023 
KS 2022/45 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2022/2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinje för intern 
kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsens interna kontrollplan utgår ifrån de riskanalyser som utförts vid varje enhet på 
kommunledningsförvaltningen. De risker som bedöms ha ett högre riskvärde (8–16) ingår i 
förslaget till intern kontrollplan. Planen anger hur varje risk ska kontrolleras samt vilka 
förebyggande åtgärder som ska utföras för att minska sannolikheten att risken realiseras.  

Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för kommunstyrelsen i mars år 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2022/2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2022/2023. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/45 

2022-11-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Kulin, kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av intern 
kontrollplan för kommunstyrelsen år 2022/2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 
2022/2023. 

 
Ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden, i detta fall kommunstyrelsen, se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunstyrelsens interna kontrollplan utgår ifrån de riskanalyser som utförts vid varje enhet på 
kommunledningsförvaltningen. De risker som bedöms ha ett högre riskvärde (8–16) ingår i 
förslaget till intern kontrollplan. Planen anger hur varje risk ska kontrolleras samt vilka 
förebyggande åtgärder som ska utföras för att minska sannolikheten att risken realiseras.  

Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för kommunstyrelsen i mars 2023. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte beröra barn i direkt mening.  

Beslutsunderlag 
- Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2022/2023. 

 
Sändlista 
Revisorerna 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för 

intern kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade 

risker och vilka kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten 

är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer 

som innehåller risker med höga poäng, från 8–16, som ingår i planen. Om det inte 

förekommer risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8–

16 ska nämndens interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 

I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Redovisningsrisker 

• Finansiella risker 

• Legala (juridiska) risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och 

planerade kontroller 2022/2023 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Inköp av varor utanför 

avtal 

 

Om inköp sker utanför avtal kan 

det medföra kostnader, merarbete 

samt risk för vite. 

Sannolikhet 

4. Sannolik 

Konsekvens 

2. Lindrig 

Riskvärde 

8. Medium 

Uppföljning avtalstrohet 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Att löpnade under året kontrollera 

hur väl vi följer våra avtal för att 

sedan utvärdera vilka åtgärder som 

behöver sättas in 

 

Metod - HUR? 

Mätning ska göras för respektive 

leverantör kopplat till avtal. 

 

Frekvens - NÄR? 

Vartannat månadsskifte. 

 

Utförare - VEM? 

Inköpssamordnare 

 

 

 Utbildning i policy 

och riktlinje 

 Ta fram rutin för 

avtalshantering 

 Ta fram rutin för 

direktupphandling 

 Brand eller vattenskada i 

centralarkivet. 

 

Om det börjar brinna eller blir en 

vattenskada i centralarkivet kan 

det innebära att handlingar blir 

förstörda och inte går att 

återställa. 

Sannolikhet 

2. Mindre 

sannolik 

Konsekvens 

4. Allvarlig/stor 

inverkan 

Riskvärde 

8. Medium 

Kontrollera att har arkivet har 

kontrollerats i systematiskt 

brandskyddsarbete. 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställ att kontroll gjorts. 

 

Metod - HUR? 

Kontrollera dokumentation. 

 

Frekvens - NÄR? 

December 2022 – januari 2023 

 

Utförare - VEM? 

Huvudregistrator 
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 Lönesystem 

 

Lönesystemet fungerar ej vid lönekörning 

och persona riskerar att inte få någon 

lön. 

Sannolikhet 

2. Mindre 

sannolik 

Konsekvens 

4. Allvarlig/stor 

inverkan 
Riskvärde 

8. Medium 

Granskning av körschemat 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Syftet med kontrollen är att 

granska att körschemat är 

uppdaterat för att upptäcka 
eventuella fel i förebyggande 

syfte. 

 

Metod - HUR? 

Genom granskning av 

körschemat. 

 

Frekvens - NÄR? 

En gång om året. 

 

Utförare - VEM? 

Lönekonsulter 

 

 

 Checklista vid 

stopp i körning. 

 Rutiner internt 

 Internpost försvinner. 

 

Om post "försvinner" i 

internposthanteringen kan det innebära 

att personal inte får sin post och det blir 

ifrågasatt hur posthanteringen fungerar. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 
Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av rutin 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Att det finns en känd och 
uppdaterad rutinbeskrivning 

som används vid hantering av 

internpost ute på verksamheten. 

 

Metod - HUR? 

granskning av rutin 

 

Frekvens - NÄR? 

En gång om året. 

 

 

 Se över rutiner 

posthantering 
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2.2 Redovisningsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Oförutsedda störningar vid 

införande av nya 

verksamhetssystem på 
ekonomiavdelningen 

 

I samband med införandet av det 

nya ekonomisystemet ERP7 och 

Visma Proceedo (system för e-

handel) under 2023 finns risk för 

störningar som medför förseningar 

och påverkan både internt i 

kommunens organisation och 

externt mot kommunens invånare. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Följer upp att utbildning av 

systemanvändare är utförd och 

att användarna har deltagit i 

utbildningen 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Uppföljning gentemot 

systemanvändare: har de deltagit 

i utbildningen? Var utbildningen 

tillräcklig? 

 

Metod - HUR? 

Uppföljning sker via lämpligt 

digitalt verktyg, t ex checklista i 

Stratsys eller digital enkät. 

 

Frekvens - NÄR? 

I samband med införande av 

respektive ekonomisystem: ERP7 

och Proceedo. 

 

Utförare - VEM? 

Controller på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 Utbildningar av 

systemanvändare i 

ERP7, dels på 

ekonomiavdelningen 

och dels ute på 

förvaltningarna 

 Kontinuerlig 

information på 

intranätet om de nya 

ekonomisystemen och 

utbildningar som rör 

dem 
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2.3 Finansiella risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Felaktig 

kontering/attestering av 

fakturor 
 

Om fakturor inte blir attesterade 

eller konterade på ett korrekt sätt 

innebär det mer arbete, ökade 

kostnader samt dålig kvalitet i 

redovisningen. Det kan även 

innebära felaktiga utbetalningar till 

leverantörer. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av felkonterade fakturor 

(internt/externt konto) vid 

definitivbokföring 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Identifiera diffar på 

internkontona, rätta felaktig 

kontering, minska mer arbete, 

informera personer som 

fakturerar felaktigt och utbilda 

berörda medarbetare om hur vi 

gör rätt. 

 

Metod - HUR? 

Registrera och rapportera 

resultatet av kontrollen under två 

veckor under oktober månad. 

 

Frekvens - NÄR? 

Kontrollen utförs varje gång vi 

gör definitivbokföring. 

 

Utförare - VEM? 

Redovisningsekonomer 

 

 

 Rapport för analys av 

obehöriga attestanter 

lämnas till 

förvaltningschef 

 Granska poster som 

fastar i Agressos 

kontokontroll 
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2.4 Legala (juridiska) risker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Ingen kontroll och läsning av e-

postkonton 

 
Om aktiva e-postkonton ej läses så kan det 

medföra att kommunen inte kan leva upp till 

lagar och regler för tex ärendehantering. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av olästa e-

postkonton 

 

Syfte med kontroll -

 VAD? 

Kontrollrapport för 

konton som inte loggat 

in och läst e-post de 

senaste 30 dagarna 

 

Metod - HUR? 

Kontroll av ej påloggade 

AD-konton alternativt i 

exchange 

 

Frekvens - NÄR? 

2 ggr / år 

 

Utförare - VEM? 

IT-tekniker 

 

 

 Allmänna handlingar blir inte 

upprättade 

 

Om handläggare missar att markera handlingar 

som upprättade eller inkomna i 

ärendehanteringssystemet så kan det innebära 

att ärenden inte kan avslutas, handlingar kan 

inte gallras samt att det är svårt att veta om 

handlingen är arbetsmaterial eller inte för 

övriga handläggare 

Sannolikhet 

4. Sannolik 

Konsekvens 

2. Lindrig 

Riskvärde 

8. Medium 

Stickprovskontroll av 

ärenden 

 

Syfte med kontroll -

 VAD? 

Har vi felaktigt 

markerade handlingar? 

 

Metod - HUR? 

Kontroll av 

handlingarna i tjugo 

slumpvist utvalda 

ärenden 

 

Frekvens - NÄR? 

December 2022 – 

januari 2023 

 

Utförare - VEM? 

Huvudregistrator 

 

 

 Alla nya användare 

för utbildning i 

Evolution 
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 Delegationsbeslut blir 

inte anmälda till politisk 

instans 

 

Om fattade delegationsbeslut inte 

blir anmälda till kommunstyrelsen 

kan detta innebära att besluten 

aldrig vinner laga kraft samt att 

det blir en förtroendeskada inför 

politiken. 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Uppföljning av utbildning kring 

delegation och anmälan av 

delegationsbeslut 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Att det kontinuerligt genomförs 
utbildning kring delegation och 

anmälan av delegation generellt 

samt specifikt för de personer 

som får fatta beslut på delegation 

 

Metod - HUR? 

Uppföljning att det finns rutiner 

för genomförande av utbildningar 

och innehåll samt uppföljning att 

berörda informeras vid 

revideringar av 

delegationsordningen 

 

Frekvens - NÄR? 

En gång om året 

 

Utförare - VEM? 

Kommunsekreterare 

 

Skriftlig rutin för 

information vid 

revidering av 

delegationsordningen 

Ta fram 

utbildningsmaterial om 

delegationsordning 

 Månatlig påminnelse av 

anmälan av 

delegationsbeslut 

2.5 Risk för förtroendeskada 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Obehöriga får 

åtkomst till kommunens 

hemsida 

 

Information kan förvanskas 

Sannolikhet 

2. Mindre 

sannolik 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

6. Medium 

Kontroll av införande 

multifaktorsinloggning till 

kommunens hemsida. 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Undersöka huruvida 

multifaktorsinloggning är införd eller 

ej. 

 

Metod - HUR? 

Inloggningstest. 

 

Frekvens - NÄR? 

1 gång 

 

Utförare - VEM? 

Kommunvägledare 

 

 

 Införande av 2 

faktorsinloggning till 

Sitevision 
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2.6 Informationssäkerhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

 Hantering av 

behörigheter till system vid 

förändrad eller avslutad 
anställning 

 

Om behörigheter till system vid 

förändrad eller avslutad 

anställning hanteras felaktigt så 

kan det medföra att obehöriga 

får tillgång till känslig information 

Sannolikhet 

4. Sannolik 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

12. Kritisk 

Kontroll av uppdaterade rutiner för 

behörighetshantering 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Att det finns gällande rutiner för 

informationssäkerhet, incident-

hantering samt att det kontinuerligt 

genomförs utbildning kring 

informationssäkerhet. 

 

Metod - HUR? 

Genomgång av rutiner. Kontroll av 

behörighet vid avslutad anställning. 

Uppföljning av utbildning om 

informationssäkerhet. 

 

Frekvens - NÄR? 

1 gång per år 

 

Utförare - VEM? 

IT-tekniker 

 

 

 Genomgång av 

manuellt skapade AD-

konton 

 Lösenordet lämnas ut 

till obehörig person 

 

Om någon ringer IT-supporten 

och lösenordet lämnas ut till fel 

person kan obehörig få tillgång 

till information 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av rutiner för utlämnande av 

lösenord 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Att det finns gällande rutiner för 

supporten samt att de efterlevs 

 

Metod - HUR? 

Uppföljning av rutiner med respektive 

medarbetare via stickprov på it-

ärenden för lösenord 

 

Frekvens - NÄR? 

1 gång per år 

 

Utförare - VEM? 

IT tekniker 
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 Ej återtag av IT 

utrustning 

 

IT utrustning återtas inte 

medför risk för att 

information hamnar i 

orätta händer 

Sannolikhet 

4. Sannolik 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

12. Kritisk 

Kontroll av återtag av IT utrustning 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Kontroll att datorer återlämnas till IT-avdelningen 

vid utbyte till ny. Syfte att säkerställa säker 

hantering av informationstillgångar samt hållbar 
miljömässig hantering via återanvändning 

alternativt skrotning. 

 

Metod - HUR? 

Uppföljning av andelen avslutade ärenden för 

återtag, omfördelning eller skrotning av datorer i 

ärendehanteringssystemet. 

 

Frekvens - NÄR? 

En gång om året 

 

Utförare - VEM? 

IT avdelningen 

 

 

 Införande av 

system för 

inventarier (IT-

utrustning) 

 Kommunens 

datorer saknar 

krypterade 

hårddiskar 

 

Om en dator eller 

hårddisk kommer på 

avvägar kan obehörig 

komma åt känslig 

information 

Sannolikhet 

4. Sannolik 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

12. Kritisk 

Kontrollera att kommunens datorer är 

krypterade 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Kontrollera att nya datorer är krypterade 

 

Metod - HUR? 

Andel nya datorer som har aktiverat kryptering. 

 

Frekvens - NÄR? 

årsvis 

 

Utförare - VEM? 

IT tekniker 

 

 

 Information och 

data går förlorat vid 

återläsning av backup 

 

Återläsning av Backuper 

fungerar inte 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Återläsning av backup 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Kontroll att återläsning av backup fungerar och 

att kvalitén är korrekt 

 

Metod - HUR? 

säkerställ att regelbunden automatiserad 

återläsning via backupprogramvara är aktiverad. 

Samt manuellt stickprov årsvis 

 

Frekvens - NÄR? 

Årsvis 

 

Utförare - VEM? 

IT-tekniker 

 

 

 Tabletop Övning 

av återställning -

 backup 
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 IT-säkerhetsrisk för 

admin.inlogg samt lösenord 

 

Admin.lösenord byts inte ut 

regelbundet 

personliga inlogg används inte 

2-faktorsautentisering ej 

aktiverade 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

4. 

Allvarlig/stor 

inverkan 
Riskvärde 

12. Kritisk 

Kontroll av åtkomst till admin-

lösenord 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Säkerställa att kritiska admin-

lösenord skyddas med relevant 
autentiseringsmetod 

 

Metod - HUR? 

Inlogg till admin-lösenord 

 

Frekvens - NÄR? 

1gång / år 

 

Utförare - VEM? 

IT-tekniker 

 

Översyn av 

domänrättigheter IT-

personal 

 Införande av 

autentiseringslösning för 

admin-lösenord 

 Bristande rapportering av 

personuppgiftsincidenter 

 

Om tjänstepersoner inte 

rapporterar in 
personuppgiftsincidenter kan det 

innebära att kommunstyrelsen 

inte följer dataskyddsförordningen 

Sannolikhet 

3. Möjlig 

Konsekvens 

3. Kännbar 

Riskvärde 

9. Medium 

Kontroll av ärende anmälan av 

personuppgiftsincidenter 

 

Syfte med kontroll - VAD? 

Syftet med kontrollen är att 

granska hur många 

personuppgiftsincidenter som 

anmälts under året och göra en 

bedömning om antalet 

anmälningar av incidenter är 

rimligt. 

 

Metod - HUR? 

Genomgång av antal 

personuppgiftsincidenter. 

 

Frekvens - NÄR? 

1 gång per år. 

 

Utförare - VEM? 

Kommunjurist 

 

Utbildning kring 

inrapportering av 

personuppgiftsincidenter 

 Utbildning i anmälan av 

personuppgiftincidenter 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-16 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 126 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
KS 2022/286 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller a) en uppföljning av 
åtgärder enligt kommunstyrelsens plan för intern kontroll och b) en uppföljning av 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för år 2021/2022. 

Uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är baserad på ett frågeformulär 
som besvarats av kommunledningsförvaltningens enhetschefer.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021–2022 och 

uppföljning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 2021–2022”, 
kvalitetsutvecklare Lena Kulin, 2022-10-26. 

 Rapport ”Uppföljning av åtgärder och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 
2021–2022”. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/286 

2022-10-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Lena Kulin, kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av 
framtagna åtgärder för år 2021–2022 och 
uppföljning av kommunstyrelsens arbete med 
intern kontroll under år 2021–2022. 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 
Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller a) en uppföljning av 
åtgärder enligt kommunstyrelsens plan för intern kontroll och b) en uppföljning av 
kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för 2021/2022. 

Uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll är baserad på ett frågeformulär 
som besvarats av kommunledningsförvaltningens enhetschefer.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Uppföljning av åtgärder och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll 

2021–2022”. 

Sändlista 
Kommunens revisorer 
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1 Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 

förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

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

• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 

• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 

• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Intern kontrollens första del är att inventera 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. 

Detta för att genom kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att 

genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens 

olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna 

åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till 

nämnden/ bolagsstyrelsen. 

Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 

• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 

• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 

• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts 

(stickprov, intervjuer eller dylikt). 

• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 

• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov 

av åtgärd/åtgärder. 

• Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara genomförd. 

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 

kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av åtgärder 

2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

2.1.1 Inköp av varor utanför avtal 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 4. Sannolik 

Konsekvens: 2. Lindrig 

Riskvärde: 8. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Enkätundersökning användande e-handel 

Frågeformulär som kartlägger användandet och attityder kring vår nuvarande e-handelslösning. 

Syfte är att utvärdera vilka ev åtgärder som behöver vidtas för att öka användandet av e-handel 

och därmed minska risken för köp utanför avtal. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Under augusti 2022 genomfördes en enkel enkät för att följa upp måltidsenhetens användande 

av e-handel. Enkäten visar att det finns behov av löpande utbildningstillfällen. Eftersom ett 

systembyte avseende e-handel är på gång kommer utbildningsinsatser att genomföras inför 
implementering av det nya systemet. Därefter kommer fokus ligga på att sträva mot målbilden 

"en väg in" för inköp. Åtgärden bör anses som avslutad avseende Agresso e-handel, men är 

aktuell att följa i nytt system och löpande arbete. 

2021-09-30 

Rutin hantering pricat 

Rutin kring inläsning och genomgång av pricat behöver tas fram för att undvika att ej avtalade 

artiklar hamnar i webshopen. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

I befintligt system så kan användare söka på artiklar inom och utanför avtal.  För att öka 

andelen inköp inom avtal så bör förståelse funktionen förklaras i utbildningar för användare. 

Inköpsanalyser får kartlägga inköpsmönster och inköp av produkter utanför avtal. Åtgärden bör 

anses som avslutad avseende Agresso e-handel, men aktuell att följa i nytt system och löpande 

arbete. 

2021-05-31 

Inköpsrekvisition ersätts av fritextorder 

Se över möjligheten att ersätta inköpsrekvisitionen med en fritextorder som går att skriva ut 

och som kan fungera som rekvisition. Det finns då en order i systemet som fakturan kan 

matchas mot automatiskt. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Åtgärden finns med i projektet för nytt e-handelssystem och åtgärden är därmed inaktuell att 

utveckla i Agresso e-handel. Förslag på ny åtgärd är att utveckla och tillämpa digitala 

rekvisitioner där möjlighet finns, som också medför automatisk matchning mot faktura i 

Proceedo. 

2021-12-31 
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Utbildning i policy och riktlinje 

Löpande se till  att alla som arbetar med inköp 

 

 Pågående 

 

Kommentar 

Åtgärden har inte genomförts i den utsträckning som var tänkt. Det beror delvis på att löpande 

arbetsuppgifter prioriterades i samband med pandemin och hemarbete. Förslag på åtgärd är att 

se över och ta fram reviderad riktlinje för inköp och upphandling (KS 2019-03-06; 2018/175). 

Skövde kommun planerar att uppdatera sin riktlinje. Eftersom Tidaholm och Skövde har en 

utökad samverkan kring inköp och upphandling kommer Tidaholm att behöva göra 

motsvarande revidering. En ny riktlinje och ett nytt system kommer att kräva utbildningar för 

användare. 

2022-12-31 

Avtalshantering rutin 

Alla avtal som tecknas oavsett vad det är ska registreras i Tendsign. Behövs rutin för detta samt 

att den förankras hos alla som tecknar avtal. Först när alla avtal är på plats i samma system kan 

vi se vår verkliga avtalstrohet. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Det återstår att säkerställa att samtliga genomförda upphandlingar återfinns i kommunens 

avtalskatalog. 

2021-12-31 

Integration Tendsign Agresso 

Möjliggör att avtalsinfo läggs in direkt på leverantören och kan tas med i uppföljningsrapporten 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Åtgärden bör inte påbörjas, eftersom nytt system kommer att införas. 

2021-12-31 

Direktupphandling rutin och systemstöd 

Det ska vara enkelt att göra direktupphandlingar samtidigt som det ska göras på rätt sätt efter 

riktlinjer. Se över om det förenklar att använda systemet Tendsign vid direktupphandling eller 

om det är avtalsrutinen som är det enda som egentligen behöver vara på plats samt förankras. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Åtgärden är inte utförd. En beskrivning av åtgärden föranleder mer utredning, samt att i 

samband med byte av system utreda vilka funktionaliteter Visma Proceedo erbjuder avseende 

direktupphandling. 

2021-12-31 

  

83



Kommunstyrelse, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022
 6(15) 

2.1.2 Frånvaro av nyckelperson 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 9. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Uppdaterade rutiner vid frånvaro av nyckelperson 

Uppdaterade rutiner ska finnas för att hantera viktiga arbetsuppgifter vid frånvaro av 

nyckelperson. Specifika instruktioner som har tagits fram under pandemin ses över årligen. 

 

 Pågående 

 

Kommentar 

 

Instruktioner inför frånvaro av nyckelperson som omfattar kundfakturering, leverantörsfakturor 

och betalningar är framtagna och testade. Dessa instruktioner bör ses om när det nya 

ekonomisystemet är implementerat. 

Ett behov av nya rutiner vid frånvaro av förvaltningsekonom bör utvärderas. 

2022-12-31 

2.1.3 Lönesystem 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 2. Mindre sannolik 

Konsekvens: 4. Allvarlig/stor inverkan 

Riskvärde: 8. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Checklista vid stopp i körning. 

Ta fram intern checklista vid stopp i lönekörning. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Arbetet med checklistan är ännu inte klart men beräknas vara det utifrån nästa uppdatering av 

lönesystemet 2023. 

2020-05-31 

Rutiner internt 

Säkerställa rutiner internt. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Rutinerna är klara. 

2020-12-31 
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2.2 Finansiella risker 

2.2.1 Felaktig kontering/attestering av fakturor 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 9. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Information och utbildning till och för användare i ekonomisystemet 

Generell information, samt riktad information/utbildning till de användare som kontinuerligt gör 

fel. 

 

 Försenad 

 

Kommentar 

Kommunens nya intranät har medfört att det är lättare att hitta generell information samt att 

felkonteringar hanteras löpande av redovisning. Vid införande av nytt ekonomisystem kommer en 

ny kodplan och sambandskontroller att höja kvaliteten ytterligare. 

2022-06-30 

Individuella utbildningar 

Vid felaktiga konteringar/attesteringar informeras individen 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

En omfattande utbildningsinsats kommer att genomföras av förvaltningsekonomer under hösten 

2023 då det nya ekonomisystemet implementeras. Fråge- och skrivarstugor kommer att bokas in 

för att ge möjlighet att stödja medarbetare vid frågor om olika delar av systemet. 

2021-12-31 

Rapport obehörig attestant till förvaltningschef 

Ta fram rapport över felattesterade fakturor för perioden P11-P10 till förvaltningschef. 

 

 Ej påbörjad 

 

Kommentar 

 

Åtgärden pågår enligt plan. Resultatet av rapporten är baserad på utfall november 2021-oktober 

2022 och kommer att registreras i systemet i november. 

2022-11-30 

Kontokontroll 

Vissa konton har systemkontroll (representation och leasing) och det görs även manuell kontroll 

vid definitivbokning. 

 

 Pågående 

 

Kommentar 

 

Åtgärderna utförs löpande. 

2022-12-31 
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2.3 Legala (juridiska) risker 

2.3.1 Om e-postkonton inte avslutas när anställning avslutas 

eller förändras. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 9. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Hantering av öppna konton där personal har slutat sin anställning men uppbär lön 
Säkerställ att Konto/e-post stängs under anställningstiden, lösenord byts ut, e-post hänvisas. 

Information från personal till IT vid dessa fall. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Åtgärden har inte genomförts på grund av brist på resurser. Åtgärden utgör ett omfattande 

arbete som även påverkar MIM-integrationen mellan personalsystem till katalogtjänsten (AD). 

2022-12-31 

Regelverk i MIM 

Skapa regelverk för kontohantering 

(AD konto stängs natten efter att anställningens datum 

Samt bevakning av ej MIM konto 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Förvaltningen påbörjar ett arbete tillsammans med Evry för att ta fram en ny integration mellan 

personalsystem till AD som ersätter MIM-funktionen. 

2022-12-31 
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2.3.2 Delegationsbeslut blir inte anmälda till politisk instans 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 9. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Skriftlig rutin för information vid revidering av delegationsordningen 

En rutin bör tas fram som beskriver arbetsgången vid en revidering av delegationsordningen så 

att de som berörs får information om ändringarna. 

 

 Ej påbörjad 

 

Kommentar 

Åtgärden har ännu inte påbörjats. Slutdatum har flyttats fram. 

2023-09-30 

Ta fram utbildningsmaterial om delegationsordning 

Ta fram och publicera utbildningsmaterial på intranätet som också kopplas mot checklistan för 

nyanställda. 

 

 Ej påbörjad 

 

Kommentar 

Åtgärden har ännu inte påbörjats. Slutdatum har flyttats fram. 

2023-09-30 

Månatlig påminnelse av anmälan av delegationsbeslut 

Varje månad inför kommunstyrelsen skickas ett påminnelsemail till samtliga delegater 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Detta är en förebyggande åtgärd som fortlöper. Kommunsekreteraren skickar varje månad en 

påminnelse om att anmäla delegationsbeslut. 

2022-12-31 
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2.4 Informationssäkerhetsrisker 

2.4.1 Hantering av lösenord 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 4. Allvarlig/stor inverkan 

Riskvärde: 12. Kritisk 

Åtgärder Slutdatum 

Utbildning IT-säkerhet för alla medarbetare 

Infocaption utbildning säkerhetsinstruktioner skickas ut till nya medarbetare samt vid behov till 

befintliga medarbetare. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Förvaltningen har informerat om digital Informationssäkerhetsutbildning till samtliga förvaltningar. 

Säkerhetsinstruktioner skickas ut till nya medarbetare samt vid behov till befintliga medarbetare. 

2022-12-31 

2.4.2 Kommunens datorer saknar krypterade hårddiskar 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 4. Sannolik 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 12. Kritisk 

Åtgärder Slutdatum 

Införande av krypterade hårddiskar 

Införande av BitLocker. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

Uppdraget ska genomföras av konsult då uppdraget för införande av nytt manageringssystem för 

klienter är genomfört. 

2022-06-30 

Kryptering av hårddiskar 

Kontakt tagen med konsult och plan finns hur införandet ska genomföras. Påbörjas under året. 

. 

 Försenad 

 

Kommentar 

Uppdrag genomförs av konsult då uppdraget för införande av nytt manageringssystem för klienter 

är genomfört. 

2021-12-31 
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2.4.3 Hantering av konton samt behörigheter till kritiska 

system 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 4. Sannolik 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 12. Kritisk 

Åtgärder Slutdatum 

Information till förvaltningar som har system som inte är kopplade till AD 

IT informerar samtliga förvaltningar om vikten av att kontinuerligt se över behörigheter i de 

systemet som inte är kopplade till AD. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Förvaltningen har dokumenterat verksamhetskritiska system samt har i IT-utvecklingsmöten 

informerat systemägare och systemförvaltare från respektive förvaltning om risken med 

behörighetshantering av verksamhetskritiska icke AD-kopplade system. 

2022-12-31 

 

2.4.4 Kommunens konton används för inloggning på andra 

tjänster 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 4. Sannolik 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 12. Kritisk 
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2.4.5 IT-säkerhetsrisk för admin.inlogg samt lösenord 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 4. Allvarlig/stor inverkan 

Riskvärde: 12. Kritisk 

Åtgärder Slutdatum 

Översyn av domänrättigheter IT-personal 

Ta fram rutiner samt regelverk för domänrättigheter för IT-personal. 

 

 Pågående 

 

Kommentar 

Granskning har visat att samtlig personal på IT-enheten via sina administratörskonton har 

rättigheter att ändra på samtliga objekt i domänen, trots att detta inte krävs för att utföra 

dagliga sysslor. En bättre lösning är att skapa särskilda behörighetsgrupper för olika funktioner 

eller sysslor, delegera rättigheter till dessa grupper och låta endast de i personalen som 

verkligen behöver en viss behörighet vara medlem i respektive grupp. Vi fick tips om att 

kollegorna på Skövde kommuns IT-enhet delvis genomfört detta arbete och rådfrågade dem. 

Det visade sig dock att de inte följt någon standard eller ramverk och heller inte dokumenterat 

något alls, så det fanns ingenting vi kunde ta del av. Vi kan lösa detta på samma vis, men ett 

bättre sätt är att låta en extern expert utföra arbetet enligt beprövad och dokumenterad 

praxis. 

2022-12-31 

Införande av autentiseringslösning för admin-lösenord 

Informationstillgången admin-lösenord skyddas med flerfaktors-autentisering för att förhindra 

obehörig åtkomst 

 

 Pågående 

 

Kommentar 

Informationstillgången för admin-lösenord ska skyddas med flerfaktors-autentisering eller annan 

alternativ lösning som förhindrar obehörig åtkomst. Åtgärden är ännu inte avslutad. 

2022-12-31 
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2.4.6 Bristande rapportering av personuppgiftsincidenter 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet: 3. Möjlig 

Konsekvens: 3. Kännbar 

Riskvärde: 9. Medium 

Åtgärder Slutdatum 

Utbildning kring inrapportering av personuppgiftsincidenter 

Det finns en framtagen utbildning kring hur personuppgiftsincidenter ska inrapporteras samt en 

e-tjänst för detta. Utbildningen bör spelas in och skickas ut till samtliga enhetschefer med krav 

på att denna ska gås igenom vid APT. Utbildningen bör även finnas tillgänglig på kommunens 

nya intranät. 

 

 Pågående med avvikelse 

 

Kommentar 

E-tjänsten som det finns underlag för är ännu inte färdigställd och publicerad. Det finns en 

framtagen utbildning (ppt, samma som dataskyddsombud hållit för samtliga chefer). 

Utbildningen har dock inte skickats till kommunens chefer för genomgång på APT. Åtgärden är 

därmed inte helt genomförd. 

2023-10-31 

Utbildning i anmälan av personuppgiftincidenter 

Informationssäkerhetssamordnare har hållit i en utbildning för chefer under 2021 

 

DSO har anordnat utbildning genomförd av en juristbyrå för kontaktpersoner. 

 

 Avslutad 

 

Kommentar 

Dataskyddsombudet höll en utbildning för chefer gällande personuppgiftsincidenter. 

Dataskyddsombudet anordnade även en utbildning i personuppgiftsincidenter för 

förvaltningarnas kontaktpersoner. 

2022-10-31 
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3 Uppföljning nämndens arbete 

med intern kontroll 2021/2022 

3.1 Intern kontrollmiljö 

Fråga  Svar, 

Antal 

Period Kommentar 

Det finns en kännedom i organisationen om vad intern 

kontroll innebär. 

 

Vi utbildar och/eller informerar regelbundet om vad intern kontroll är 

för vår verksamhet och hur vi arbetar med intern kontroll. 

  Ja 2022  

Det finns en tydlig struktur och ansvarsfördelning för arbetet 

med intern kontroll i organisationen. 

 

Förvaltningschefen tar ansvar för en fungerande intern kontrollmiljö 

och säkerställer att det utformas rutiner som kan behövas för den 

specifika verksamheten. Det finns utsedda ansvariga för arbetet med 

internkontrollplan och tillhörande kontroller/åtgärder inklusive 

rapportering. Det finns en dokumenterad tidsplanering över året för 

arbetet med intern kontroll. 

  Ja 2022  

Ledningen informeras om fel och brister i organisationen. 

 

Vi har system och kanaler för att registrera och kommunicera 

upptäckta fel och brister i organisationen. 

  Ja 2022  

Ledningen informeras om åtgärder. 

 

Vi har system och kanaler för att registrera och kommunicera att 

åtgärder tas fram och följs upp. 

  Ja 2022  

 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 
Pågående 

Se över vilka system vi har för rapportering och hur dessa kan 

utvecklas samt hur de ska kommuniceras ut bland medarbetarna. 

2023-06-30  

3.2 Riskbedömning 

Fråga  Svar, 

Antal 

Period Kommentar 

Riskanalysen utgör underlag för internkontrollplan, åtgärder 

och granskningar. 

 

Arbetet med internkontroll utgår från riskanalysen och omfattar alla 

delar av nämndens verksamhet. 

  Ja 2022  

Samtliga verksamheter är involverade i arbetet med 

riskanalys. 

 

Medarbetare från olika verksamheter medverkar i arbetet med 

riskanalys. Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens, 

kategoriseras och dokumenteras. 

  Ja 2022  
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3.3 Kontrollaktiviteter 

Fråga  Svar, 

Antal 

Period Kommentar 

Det finns en relevant och konsekvent genomförd 

granskningsmetodik 

 

Kontroller och åtgärder är dokumenterade och genomförs av 

medarbetare på olika nivåer i verksamheten.   

Granskningsmetoder som är mest lämpliga för respektive 

verksamhet används. 

  Ja 2022  

3.4 Information och kommunikation 

Fråga  Svar, 

Antal 

Period Kommentar 

Ledningsgruppen kommunicerar kontinuerligt 

internkontrollfrågor 

 

Planering och uppföljning av internkontrollarbetet kommuniceras 

kontinuerligt på övergripande nivå. 

  Ja 2022  

Nya anställda får introduktion om intern kontroll 

 

Vi ser till att nya anställda, som en del i introduktionen, får 

information och utbildning om internkontrollarbete och sitt eget 

ansvar. 

  Ja 2022  

 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 Avslutad Se över delar kring intern kontroll i introduktionschecklistan 2021-08-31  

3.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 

Fråga  Svar, 

Antal 

Period Kommentar 

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser. 

 

Vi arbetar systematiskt med att sätta in åtgärder när vi hittar fel och 

brister i verksamheten. Vi följer upp att åtgärderna genomförs. 

  
Delvis 

2022  

Återkoppling sker till förvaltningsledning och nämnd. 

 

Återkoppling av resultatet av internkontrollarbetet till förvaltnings-

/bolagsledningen görs. 

  Ja 2022  

 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 
Pågående 

Detta arbete fungerar bra men kan utvecklas ytterligare genom att 

våra kärnprocesser processkartläggs. I och med det kan ett mer 

systematiskt sätt att följa upp åtgärder tas fram. 

2023-06-30  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-16 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 131 Beslut om antagande av riktlinje för 
ärendeberedning 
KS 2022/233 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om ärendeberedning 

enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen anlitade år 2022 en konsultfirma för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. Uppdraget utmynnade i en slutrapport från konsultfirman av vilken det framgår att 
Tidaholms kommun har behov av att förtydliga olika roller i ärendeprocessen och ena rutiner för 
att uppnå en likvärdig ärendeberedning i samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Eftersom 
kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta enligt sitt reglemente är det lämpligt att 
kommunstyrelsen antar en riktlinje som slår fast hur ärendeprocessen ska se ut samt hur arbetet 
ska gå till. 

En mer likvärdig ärendeprocess gör det enklare för förtroendevalda att komma in i sina uppdrag 
efter ett val eller vid byte av positioner under pågående mandatperiod. För att politiska beslut ska 
bli hållbara och möjliga att genomföra måste de vila på en saklig och laglig grund, en förutsättning 
för detta är att det både i nämnder och kommunstyrelsen finns en rättssäker, likvärdig och 
fungerande ärendeberedning. 

Ett av förvaltningarnas viktigaste uppdrag är att leverera kvalitetssäkrade beslutsunderlag till 
nämnden/kommunstyrelsen. Beslutsunderlagen ska vara sakliga och opartiska och utformade så att 
ledamöterna i nämnden/kommunstyrelsen upplever att underlagen stödjer dem i beslutsfattandet. 
Syftet med ärendeprocessen är att stödja förvaltningarnas arbete att uppnå detta. En väl 
fungerande beredningsprocess ger förvaltningen möjlighet att granska beslutsunderlagen innan de 
skickas vidare för politisk hantering. Den ger tid och utrymme för dialog mellan handläggare, 
förvaltningschef och nämndsekreterare vilket möjliggör att fler perspektiv kan arbetas in i 
beslutsunderlagen. En kvalitetssäkrad beredningsprocess bidrar till en högre grad av både 
rättssäkerhet och effektivitet vilket gynnar kvalitén i kommunens verksamheter. Det är också en 
process där många personer med olika roller är delaktiga vilket ställer krav på att alla som är 
inblandade har en förståelse för hela processen för att arbetet ska fungera effektivt. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en riktlinje som, när den är antagen, ska följas av 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinje om ärendeberedning 

enligt upprättat förslag. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Antagande av riktlinje om ärendeberedning”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-09-05. 
 Förslag till riktlinje om ärendeberedning. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/233 

2022-09-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Antagande av riktlinje om 
ärendeberedning 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinje om ärendeberedning enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen anlitade år 2022 en konsultfirma för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. Uppdraget utmynnade i en slutrapport från konsultfirman av vilken det framgår att 
Tidaholms kommun har behov av att förtydliga olika roller i ärendeprocessen och ena rutiner för 
att uppnå en likvärdig ärendeberedning i samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Eftersom 
kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för detta enligt sitt reglemente är det lämpligt att 
kommunstyrelsen antar en riktlinje som slår fast hur ärendeprocessen ska se ut samt hur arbetet 
ska gå till. 

En mer likvärdig ärendeprocess gör det enklare för förtroendevalda att komma in i sina uppdrag 
efter ett val eller vid byte av positioner under pågående mandatperiod. För att politiska beslut ska 
bli hållbara och möjliga att genomföra måste de vila på en saklig och laglig grund, en förutsättning 
för detta är att det både i nämnder och kommunstyrelsen finns en rättssäker, likvärdig och 
fungerande ärendeberedning. 

Ett av förvaltningarnas viktigaste uppdrag är att leverera kvalitetssäkrade beslutsunderlag till 
nämnden/kommunstyrelsen. Beslutsunderlagen ska vara sakliga och opartiska och utformade så att 
ledamöterna i nämnden/kommunstyrelsen upplever att underlagen stödjer dem i beslutsfattandet. 
Syftet med ärendeprocessen är att stödja förvaltningarnas arbete att uppnå detta. En väl 
fungerande beredningsprocess ger förvaltningen möjlighet att granska beslutsunderlagen innan de 
skickas vidare för politisk hantering. Den ger tid och utrymme för dialog mellan handläggare, 
förvaltningschef och nämndsekreterare vilket möjliggör att fler perspektiv kan arbetas in i 
beslutsunderlagen. En kvalitetssäkrad beredningsprocess bidrar till en högre grad av både 
rättssäkerhet och effektivitet vilket gynnar kvalitén i kommunens verksamheter. Det är också en 
process där många personer med olika roller är delaktiga vilket ställer krav på att alla som är 
inblandade har en förståelse för hela processen för att arbetet ska fungera effektivt. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en riktlinje som, när den är antagen, ska följas av 
samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  
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Förvaltningschefer och nämndsekreterare har haft möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjen och 
dessa har beaktats i den slutliga versionen 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till riktlinje om ärendeberedning. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Avgränsning 
Riktlinjen ska följas av samtliga nämnder och kommunstyrelsen.  

Varje år finns det ett antal ekonomiska ärenden som återkommer regelbundet i såväl nämnderna som 
kommunstyrelsen. Dessa ärenden måste hanteras efter en viss tidsplan som inte alltid är kompatibel 
med ärendeprocessen som beskrivs i den här riktlinjen. I den mån det är möjligt ska dock de 
ekonomiska ärendena följa ärendeprocessen. Det finns även en rutin som reglerar hur de 
ekonomiska ärendena ska hanteras. 

Myndighetsutövande nämnder har särskilda regler att hålla sig till i ärenden som rör 
myndighetsutövning. Så långt det är möjligt bör dock även ärenden som avser myndighetsutövning 
beredas enligt ärendeprocessen i den här riktlinjen. 

Viktiga grundförutsättningar 
Kalender för ärendehantering 
Inför varje år ska nämnd/kommunstyrelse respektive arbetsutskott besluta om sammanträdesdagar 
för kommande år. När beslut är fattat ska nämndsekreteraren, i samråd med 
förvaltningschefen/kommundirektören, upprätta en kalender för ärendehantering av vilken det 
framgår sista datum att ha handlingar klara inför samtliga sammanträden samt dag för 
tjänstepersonsberedningsmöten, presidiemöten, tjänstepersonsavstämningar och 
ordförandeavstämningar. 

Inlämningsdatum 
Det är viktigt att sista datum för när handlingar ska vara klara respekteras av samtliga handläggare. 
Om handlingarna inte är klara till sista datum är utgångspunkten att ärendet ska vänta till nästa 
tillfälle, vilket oftast infaller en månad senare. I undantagsfall, om ärendet bedöms vara brådskande, 
kan förvaltningschef/kommundirektör ge förlängd handläggningstid för ärendet under förutsättning att 
handlingarna är klara senast i tid till presidiemötet. 

Beredning av arbetsutskott 
Utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen först bör 
beredas av nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott. Informationsärenden behöver inte beredas av 
arbetsutskottet, informationen kan lämnas direkt till nämnden/kommunstyrelsen. Om ett ärende som 
ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen inte är klart i tid till arbetsutskottet är utgångspunkten att 
ärendet ska vänta till nästa arbetsutskott. I undantagsfall, om ärendet bedöms vara brådskande, kan 
ordförande bestämma att ärendet ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen utan att först beredas 
av arbetsutskottet.  
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Ärendeprocessen 

 

Ärendeprocessen består av ett antal moment som beskrivs var för sig i avsnittet nedan. Processen 
delas in i två faser, en fas inför arbetsutskott och en fas inför nämnd/kommunstyrelse.  

 

Eftersom utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen 
först bör beredas av nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott kommer det krävas störst arbete 
inför arbetsutskottets sammanträde. Samtliga ärenden bör vara färdigberedda då och det bör endast i 
undantagsfall tillkomma ärenden efter att arbetsutskottet har sammanträtt. När ett ärende har 
passerat tjänstepersonsberedningen och lämnats över för politisk beredning och beslut ska ärendet 
inte heller ändras eller kompletteras av tjänstepersoner. Om den politiska instansen önskar att 
ärendet ska ändras eller kompletteras på något sätt ska de fatta beslut om att återremittera ärendet. 
Det är då förvaltningens uppgift att svara på återremissen och ärendet tas därefter upp till politisk 
behandling på nytt i enlighet med ärendeprocessen. 

  

•Ärendet kommer in

•Ärendet handläggs

•Dagordning sammanställs

•Ansvarig chef granskar ärendet

•Tjänstepersonsberedningsmöte

•Presidieberedningsmöte

•Kallelse skickas

•Sammanträde arbetsutskott

•Justering och expediering

•Dagordning sammanställs

•Tjänstepersonsavstämning

•Ordförandeavstämning

•Kallelse skickas

•Sammanträde nämnd/kommunstyrelse

•Justering och expediering

Tjänstepersons-
beredningsmöte

Presidieberednings-
möte Arbetsutskott Tjänstepersons-

avstämning
Ordförande-
avstämning

Nämnd/
kommunstyrelse
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Ärendeprocessen fas 1 
Ärendet kommer in 
Ett ärende som ska hanteras politiskt kan komma in till förvaltningen på flera olika sätt, till exempel 
via post, e-post eller telefon. Ärenden kan även initieras inom förvaltningen eller av 
nämnden/kommunstyrelsen. Ärendet kan komma direkt till registratorn, till en tjänsteperson eller till 
en politiker.  

När ärendet har kommit in ska registratorn meddelas så att hen kan skapa ett ärende i kommunens 
ärendehanteringssystem. Registratorn utser, eventuellt i samråd med 
förvaltningschef/kommundirektör, en handläggare som ansvarar för ärendet. Handläggaren avgör om 
ärendet behöver skickas på remiss innan det kan handläggas. 

Ärendet handläggs 
Utsedd handläggare bereder ärendet och aviserar snarast möjligt till nämndsekreteraren, som 
samordnar ärenden som ska hanteras politiskt, vid vilket sammanträde ärendet ska hanteras samt 
anger om det är ett beslutsärende eller ett informationsärende. Handläggaren skriver en 
tjänsteskrivelse i vilken hen tydligt beskriver ärendet och lägger fram förslag till beslut. Handläggaren 
ansvarar för att tjänsteskrivelsen och eventuella andra handlingar är klara i tid till det sista 
inlämningsdatum som framgår av nämndens/kommunstyrelsens kalender för ärendehantering. 

Dagordning inför sammanträde sammanställs 
Nämndsekreteraren sammanställer dagordningen inför beredningsmötet.  

Ansvarig chef granskar ärendet 
Ansvarig chef granskar ärendet och godkänner det alternativt kommer överens med handläggaren om 
vidare hantering. 

Tjänstepersonsberedningsmöte  
Nämndsekreteraren och förvaltningschefen/kommundirektören ska alltid närvara vid mötet. 
Förvaltningschefen/kommundirektören bestämmer om annan ansvarig chef och/eller handläggare 
också ska närvara. På mötet gås dagordningen igenom och det framtagna underlaget granskas för att 
säkerställa att samtliga ärenden på dagordningen: 

- är relevanta för politiken att behandla. 
- innehåller tillräcklig bakgrundsinformation och fakta. 
- har förslag till beslut som är formulerat på ett bra sätt. Är förslaget till beslut genomförbart, 

lagligt och lämpligt? 
- inkluderar ekonomiska aspekter och finansiella förslag. 
- har med alternativa förslag till beslut om det anses vara lämpligt. 
- inkluderar en barnrättsbedömning. 
- överensstämmer med nämndens/kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges definierade mål och 

antagna styrdokument. 
- är tydliga för de förtroendevalda, både text- och innehållsmässigt. 
- är kompletta med både tjänsteskrivelse, där samtliga obligatoriska rubriker har använts, och 

relevant underlag. 
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Förvaltningschefen/kommundirektören godkänner ärendena alternativt kommer överens med 
ansvarig chef eller handläggare om vidare hantering. 

Presidieberedningsmöte  
Ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen/kommundirektören och nämndsekreteraren går 
igenom dagordningen och det framtagna underlaget. Ordföranden avgör om ärendet är redo att 
hanteras politiskt, om det ska beredas ytterligare av förvaltningen eller om det ska hanteras vid ett 
senare sammanträde och fastställer därefter dagordningen. Ordföranden bestämmer om någon ska 
bjudas in för att föredra ett ärende samt hur lång tid personen i så fall ska få till sitt förfogande. 

Kallelse skickas 
Nämndsekreteraren skickar kallelsen på ordförandens uppdrag. Nämndsekreteraren bjuder in 
eventuella föredraganden. 

Sammanträde hålls 
Nämndsekreteraren skriver protokollet och stöttar ordföranden om det uppkommer formaliafrågor 
under sammanträdet. 

Det är ordförandens uppgift att sammanfatta diskussionen i ett ärende samt att sammanfatta förslag 
till beslut innan klubban faller. Detta för att hela nämnden/kommunstyrelsen ska veta vilka förslag till 
beslut som har lagts fram och för möjligheten för ledamöterna att begära omröstning. Om ärendet är 
komplicerat kan ordföranden ajournera mötet en stund för att tillsammans med nämndsekreteraren 
sortera lagda yrkanden och formulera propositionsordningen. 

Utgångspunkten är att samtliga ärenden som ska avgöras av nämnden/kommunstyrelsen först bör 
beredas av förvaltningen och därefter nämndens/kommunstyrelsens arbetsutskott. En ledamot har 
dock alltid rätt att väcka ett ärende under pågående sammanträde. I sådana fall bör 
nämnden/kommunstyrelsen besluta att hänskjuta ärendet till förvaltningen för beredning i enlighet 
med den här riktlinjen innan nämnden/kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.  

Justering och expediering 
Ordföranden och justerare justerar protokollet. Nämndsekreteraren distribuerar beslut för 
kännedom eller åtgärd.  

Ärendeprocessen fas 2 
Efter fas 1 sker följande moment för de ärenden som ska gå vidare till nämnd/kommunstyrelse för 
beslut: 

- Dagordning inför sammanträde sammanställs 
- Tjänstepersonsavstämning (ersätter tjänstepersonsberedning, se förklaring nedan) 
- Ordförandeavstämning (ersätter presidiemöte, se förklaring nedan)  
- Kallelse skickas 
- Sammanträde hålls 
- Justering och expediering 
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Tjänstepersonsavstämning  
Inför att kallelse till nämnd/kommunstyrelse ska skickas stämmer nämndsekreteraren av 
dagordningen med förvaltningschefen/kommundirektören. Förvaltningschefen/kommundirektören 
bestämmer om annan ansvarig chef och/eller handläggare också ska deltaga. 

Ordförandeavstämning  
Inför att kallelse till nämnd/kommunstyrelse ska skickas stämmer nämndsekreteraren och 
förvaltningschefen/kommundirektören av dagordningen med ordförande. Ordföranden bestämmer 
om vice ordföranden också ska deltaga. Ordföranden bestämmer om någon ska bjudas in för att 
föredra ett ärende samt hur lång tid personen i så fall ska få till sitt förfogande. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 129 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
KS 2022/117 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på revideringar i befintlig delegationsordning för 
kommunstyrelsen, antagen 2018-10-03, senast reviderad 2022-02-09.  

Förslagen framgår av bilagt förslag till delegationsordning. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen för 

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, kommunjurist 

Elinor Stenberg, 2022-04-06. 
 Förslag till delegationsordning. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 (KS 

2021/68). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/117 

2022-10-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen i 
enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på revideringar i befintlig delegationsordning för 
kommunstyrelsen, antagen 2018-10-03, senast reviderad 2022-02-09.  

Förslagen framgår av bilagt förslag till delegationsordning, där rödmarkerad text föreslås tas bort 
och grönmarkerad text föreslås läggas till, och består av följande: 

• På sida 4, under rubriken ”Anmälan av delegationsbeslut”, 2 st. föreslås följande tillägg ”i 
så stor utsträckning som möjligt”. Vidare föreslås att ordet ”ska” i meningen ”I 
redovisningen ska följande ingå;” i 3 st, ersätts av ordet ”bör”. Justeringarna tydliggör att 
delegationsbeslut som huvudregel ska redovisas enligt upprättad gemensam mall men att 
det finns undantagssituationer.   
 
I punktlistan i 4 st. föreslås följande justeringar för att informationen bättre ska stämma 
överens med den praktiska hanteringen av redovisning av delegationsbeslut: 

o Formuleringen ”Typ av beslut” ersätts av ”Beslutsnummer”. 
o Formuleringen ”Ärendemening” ersätts av ”Ärende”. 

 
• I beslutspunkt 1.8 föreslås ”Kanslichef” ersätta ”Kommundirektör” som delegat för att 

effektivisera kommunstyrelsens arbete med att remittera ärenden för yttranden till 
nämnder.  
 

• I beslutspunkt 4.12 föreslås ”Kommundirektör” ersätta ”Folkhälsostrateg” som delegat.  
 
Enligt kommunallagen kan en nämnd delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, 
en ledamot, en ersättare, en automatiserad beslutsfunktion samt till en anställd, 6 kap. 
37 § kommunallagen.  
 
Folkhälsostrategen i Tidaholms kommun är anställd av Västra Götalandsregionen och 
tillhör därmed ingen av kategorierna av möjliga delegater enligt kommunallagen. Inte heller 
framgår det av gällande samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tidaholms 
kommun mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Tidaholms kommun att 
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delegering kan ske till en extern delegat. Det saknas således stöd för kommunstyrelsen att 
delegera beslutanderätt till folkhälsostrateg. 
 

•  I beslutspunkt 4.13 föreslås ”KS ordförande” ersätta ”Folkhälsostrateg” som delegat. 
Anledningen till den föreslagna justeringen är densamma som framgår av punkten ovan.  
 

• 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 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.  

Kommunfullmäktige har den 30 maj 2022 beslutat att lägga till en delegation i 
kommunstyrelsens reglemente gällande bistånd/ekonomiskt stöd enligt LEH. 
Kommunstyrelsen har därmed möjlighet att besluta om sådant bistånd/ekonomiskt stöd 
på upp till 500 000 kr. För att underlätta beslutsfattandet i en brådskande situation 
föreslår förvaltningen i beslutspunkt 7.11 att kommunstyrelsen delegerar till 
kommundirektör att fatta beslut om bistånd/ekonomiskt stöd enligt LEH på upp till 
100 000 kr. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till delegationsordning 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 (KS 

2021/68) 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Folkhälsostrateg 
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Generella bestämmelser för delegation gällande 
styrelsen och övriga nämnder 
Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 
beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som 
inte har delegerats. 

I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd.  

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta.  

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det.  

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar.  

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 

1.) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i 
delegationsrätten har införts). 

2.) Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3.) Delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet.  
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Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen 
till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Skillnad mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut.  

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Delegationsbeslut ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas enligt upprättad (gemensam) mall 
och skickas till kansliavdelningen senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.  

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska bör följande ingå;  

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. Beslutsnummer. 
• Ärendemening. Ärende. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).  

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär).  

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
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Delegationsordning 
1. Allmänna ärenden 

Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1  KL 6 kap 
39 § 

Brådskande beslut 
Beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

KS ordförande  

1.2  Kurser och konferenser 
förtroendevalda 

Beslut om förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

KS ordförande  

1.3 
 

Avge yttranden- brådskande 
fall 

Beslut om kommunens yttrande 
när remisstiden inte medger 
behandling på ordinarie 
sammanträde. 

Arbetsutskottet Dock inte i 
laglighetsprövning 
enlig 
kommunallag 
eller i frågor av 
principiell 
beskaffenhet 

1.4  Avge yttrande - planer 

Avge yttrande över planer från 
grannkommuner. 

Arbetsutskottet  

1.5  Utse ombud - brådskande 
fall 

Utse ombud till stämmor och 
möten (om inte bolagsordning 
eller annan urkund anger att 
detta ska göras av annat organ) 
när tiden inte medger behandling 
på ordinarie sammanträde. 

Arbetsutskottet  

1.6 RB 12 kap 
14 § 

Rättegångsfullmakt 

Rätt att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag.  

Kommundirektör  

1.7 KL 6 kap 
36 § 

Delgivningar 

Rätt att motta delgivningar 
ställda till kommunstyrelsen (till 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

exempel stämningsansökan och 
vitesföreläggande). 

1.8 
 

Remisser 

Beslut att remittera ärenden för 
yttrande till nämnder. 

Kanslichef 

Kommundirektör 

 

1.9 
 

Remittering av motioner 
och e-förslag 

Beslut om remittering av 
motioner och e-förslag. 

Arbetsutskottet  

1.10  Besvarande av remisser 

Beslut att överlämna inkommen 
remiss till annan nämnd för 
yttrande direkt till 
remissinstansen. 

Kommundirektör  

1.11 
 

Allmänna handlingar 

Beslut att inte lämna ut handling 
som förvaras hos 
kommunstyrelsen eller att lämna 
ut handlingen med förbehåll. 

Kommunjurist  

1.12  Yttrande till domstol – 
överklagade beslut 

Avge yttrande till domstol 
avseende överklagade beslut med 
undantag för laglighetsprövning 
enligt 13 kap. kommunallagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1.13  Överklaga beslut 

Besluta att överklaga beslut och 
domar som innefattar ändring av 
beslut som fattats med stöd av 
delegation. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

 1. 14 FL 36 § Rätta beslut 

Rätta beslut enligt 36 § 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1. 15 FL 37–38 
§§ 

Ändra beslut 

Ändra beslut enligt 37–38 §§ 
förvaltningslagen. 

Den som fattat 
det överklagade 
beslutet 

 

1. 16 FL 45 § 
1st 

Prövning av 
förvaltningsbesvär i rätt tid 

Pröva om förvaltningsbesvär 
inkommit i rätt tid samt fatta 
beslut om avvisning om besvären 
inkommit för sent. 

Kommunjurist  

1. 17 
 

Gallring 

Beslut om gallring av handlingar, 
som inte är överlämnade till 
kommunens centralarkiv, utöver 
vad som angivits i dokument- 
och informationsplanen. 

Arkivansvarig  

1. 18 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation från 5 000 kronor 
till högst 25 000 kronor per 
tillfälle. 

Kommundirektör  

1. 19 
 

Representation 

Beslut om intern och extern 
representation över 25 000 
kronor per tillfälle. 

Arbetsutskottet  

 

2. Personalärenden – förvaltningsövergripande 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1   Antagande av centrala 
avtal 

 

Personalutskott  

2.2  Beslut om stridsåtgärd Personalutskott  

2.3  Teckna lokala kollektivavtal 

 

Personalchef  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.4  Föra tvisteförhandlingar Personalchef och 
personalkonsult 

Den inom 
personal-
avdelningen 
som har 
handlagt 
ärendet. 

2.5 LAS 4-6 §§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

(tillsvidareanställning). 

1. 

Kommundirektör 

2. Ekonomichef 

Samråd ska ske 
med presidiet i 
berörd nämnd 
när det gäller 
förvaltningschef 

2.6  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – för 
förvaltningsekonom 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Ekonomichef 

  

Tjänstledighet 

2.7 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist 
av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.8 LAS 7 och  
18-20 §  

AB 33 § 

Uppsägning - personliga 
skäl och avsked av  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom  

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.9  Utbildning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

För deltagande i utbildning till 
en kostnad över 20 000 
kronor. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.10 AB 3 kap 8 § Förbud mot bisyssla 

1. förvaltningschef 
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beviljande av 
bisyssla 
betraktas som 
verkställighet 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.11 AB 3 kap 10 § Avstängning  

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut om avstängning av 
förvaltningschef. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd 
med personal-
avdelningen 

2.12 AB 3 kap 11 § Disciplinpåföljd 

1. förvaltningschef  
2. förvaltningsekonom 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

Beslut om 
disciplinpåföljd 
ska ske i 
samråd med 
personal-
avdelningen 

2.13  Arbetsmiljöansvar  

1. förvaltningschefer  
2. förvaltningsekonom 

1. 
Kommundirektör  

2. Ekonomichef 

 

2.14 Lag om 
arbetsgivarens 
kvittningsrätt 

Avdrag 
personallönefordran, 
kvittningsrätt 

Personalchef  

2.15 LAS 7§ 

AB 6 § 

Förflyttning/omplacering 

Beslut om 
förflyttning/omplacering över 
förvaltningsgränser. 

Personalchef  

2.16  Överenskommelse 

Träffa överenskommelse i 
samband med skiljande från 
tjänst inom Tidaholms 
kommun, maximalt 12 
månader. 

Personalchef  

2.17  Annan kompensation vid 
förläggning av semester 

Personalchef Kompensation 
enligt AB § 27 
mom 4 är 
verkställighet 

2.18  Beslut om särskilda 
ersättningar och avdrag 

Exempelvis för pedagogisk 
måltid. 

Personalutskott  

2.19  Beslut om garantipension Personalutskott  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.20  Beslut om löneförmåner i 
samband med arbetsskada 

Personalchef  

2.21  Kommundirektör 

Beslut om anställningsvillkor, 
årlig löneöversyn, beviljande av 
kurser. 

KS ordförande  

2.22  Beslut om anställning och 
entledigande av 
kommundirektör 

Arbetsutskott  

 

3. Personalärenden inom kommunledningsförvaltningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1 LAS 4-6 
§§ 

AB 4-5 §§ 

Beslut om anställning inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

 

Berörd chef1   

 

 

Anställning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

Rapporteras till 
kommunstyrelsens 
genom en 
månatlig rapport 
från lönesystemet 

3.2  Ledighet som inte är avtals- 
eller lagreglerad – inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om ledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad, 12 
månader eller mer. 

Berörd chef  

  

Tjänstledighet 

3.3 LAS 7§ 

 

Omplacering- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde  

Beslut om omplacering inom 
förvaltning. 

Kommundirektör  

 

Omplacering ska 
ske i samråd med 
personal 
avdelningen 

 
1 Chef på kommunledningsförvaltningen, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, näringslivschef, 
kanslichef och IT-chef 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.4 LAS 7 § Uppsägning vid arbetsbrist- 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av arbetsbrist. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
arbetsbrist ska ske 
i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.5 LAS 7 
och 18-20 
§, AB 33 § 

Uppsägning av personliga 
skäl och avsked- inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om uppsägning på grund 
av personliga skäl samt beslut 
om avsked. 

Berörd chef  

 

 

Uppsägning vid 
personliga skäl 
och avsked ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.6  Utbildning - personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

För personals deltagande i 
utbildning till en kostnad över 
20 000 kronor. 

Berörd chef   

 

 

 

3.7 AB 3 kap 
8 § 

Förbud mot bisyssla - 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Berörd chef  Beviljande av 
bisyssla  

betraktas som 
verkställighet 

3.8 AB 3 kap 
10 § 

Avstängning - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut om avstängning av 
personal. 

Berörd chef  

 

Beslut om 
avstängning ska 
ske i samråd med 
personal-
avdelningen 

3.9 AB 3 kap 
11 § 

Disciplinpåföljd - personal 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Beslut att utfärda skriftlig 
varning. 

Berörd chef  

 

Beslut om  

disciplinpåföljd ska 
ske i  

samråd med 
personal-
avdelningen 

3.10  Arbetsmiljöansvar- för 
personal inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Organisera styrelsens 
arbetsmiljöansvar och fullgöra 
förekommen arbetsuppgift inom 
respektive verksamhetsområde. 

 

4. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

4.1   Beslutattestanter 

Ändring och komplettering av 
beslutattestanter under året för 
kommunstyrelsens 
verksamheter och för 
balansräkning. 

Ekonomichef  

4.2  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 50 000 kr per år, dock 
max 10 000 kronor per beslut.  

KS ordförande  

4.3  Kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda utgifter 

Beslut om att nyttja medel ur 
kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter med 
maximalt 500 000 kronor per 
år, dock max 100 000 kr per 
beslut. 

Arbetsutskottet  

4.4  Försäljning av material och 
inventarier 

Beslut om försäljning av material 
för ett belopp uppgående till 
mellan 25 000 kronor och 
maximalt 200 000 kronor. 

 

Berörd chef Försäljning av 
material och 
inventarier till ett 
belopp uppgående 
till maximalt 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  

Försäljning av 
material och 
inventarier ska 
ske i samråd med 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

ekonomi-
avdelningen 

4.5  Upplåning 

Beslut om att upplåna 
respektive konvertera lån inom 
av kommunfullmäktige beslutade 
ramar och i enlighet med 
finanspolicyn. 

Ekonomichef Upplåning via 
Kommuninvest 
enligt KS gällande 
beslut 
firmateckning 

4.6  Placeringar av likvida medel 

Beslut om placeringar av 
kommunens likvida medel enligt 
av fullmäktige antagen 
finanspolicy. 

Ekonomichef  

4.7  Placering i donationsfonder 

Beslut om placering av medel i 
donationsfonder. 

Ekonomichef  

4.8  Bevilja sponsringsbidrag 

Beslut att bevilja 
sponsringsbidrag ur 
marknadsföringsbudgeten, i 
enlighet med av styrelsen 
antagen riktlinje för sponsring, 
till maximalt 10 000 kronor. 

IT-chef  

4.9  Pott för lönepolitisk 
satsning 

Beslut om fördelning av 
budgeterade medel i gemensam 
pott för lönepolitisk satsning.  

Personalchef  

4.10  Bokföringsmässig 
avskrivning av fordringar 

Beslut om avskrivning av osäker 
fordran.  

Ekonomichef   

4.11 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare  

Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.12 LOU  Inköp av material, varor 
och tjänster inom 
folkhälsoområdet 

Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
kommunstyrelsens 
verksamhetsområde efter 
genomförd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala 
belopp för direktupphandling 
som anges i LOU.   

 

Kommundirektör 
Folkhälsostrateg 

Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och till ett belopp 
om högst 25 000 
kronor betraktas 
som 
verkställighet.  

Inköp av material, 
varor och tjänster 
inom ramen för 
angiven budget 
och i enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

4.13  Beviljande av ansökan om 
folkhälsomedel  

KS ordförande 
Folkhälsostrateg 

Ansökningar kan 
endast beviljas när 
det finns pengar 
kvar i budget. 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

Beslut om beviljande av 
ansökningar om folkhälsomedel 
upp till 25 000 kronor. 

 

KS ordförande 
Folkhälso-
strategen 
samråder med 
folkhälsorådets 
presidie  

4.14  Förlängning av avtal 

Beslut om förlängning av avtal 
för inköp av material, varor och 
tjänster. 

Berörd chef eller 
inköpssamordnare 

Direktiv finns i 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

Omfattar inte 
avtal som förlängs 
löpande. 

4.15 LOU  Upphandling- 
förvaltningsövergripande 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genom-föras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.16 

 

LOU  Upphandling- 
kommunstyrelsen 

Beslut om tilldelning i 
upphandlingar för kommun-
styrelsens verksamhetsområde 

Ekonomichef  Upphandling ska 
genomföras enligt  

policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 

4.17 LOU  Upphandling - 
förvaltningsövergripande IT 
och telefoni 

Beslut om tilldelning i 
förvaltningsövergripande 
upphandlingar gällande IT och 
telefoni enligt vilken 
kommunens 
nämnder/förvaltningar genom 
avrop kan göra inköp. 

IT- chef  Upphandling ska 
genomföras enligt 
policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
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5. Fastighetsärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

5.1   Köp och försäljning av 
fastighet upp till 5 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel upp till 5 
prisbasbelopp. 

Kommundirektör 
eller 
arbetsutskottet 

Försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område med av 
fullmäktige 
fastställt pris 
betraktas som 
verkställighet.  

Köp av fastighet 
förutsätter ett 
finansierings-
beslut.  

5.2  Köp och försäljning av 
fastighet mellan 5- och 10 15 
prisbasbelopp 

Genom köp, byte, 
fastighetsbildning eller inlösen 
förvärva, samt genom försäljning, 
byte eller fastighetsbildning 
avhända kommunen fastighet 
eller fastighetsdel mellan 5- och 
15 prisbasbelopp. 

Arbetsutskottet För försäljning av 
kommunal 
villatomt inom 
detaljplanelagt 
område se 
anmärkning 6.1 

 

 

6. Dataskyddsförordningen 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.1   Beslut om att ta ut avgift 
eller att vägra att 
tillmötesgå begäran  

Kommun-
jurist 

Artikel 12.5  

6.2  Beslut om registrerads rätt 
till tillgång till person-
uppgifter som behandlas 

Kommun-
jurist 

Artikel 15 

6.3  Beslut om rättelse av 
felaktiga personuppgifter  

Kommun-
jurist 

Artikel 16 

6.4  Beslut om radering av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 17 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

6.5  Beslut om rätt till 
begränsning av behandling 
av personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 18 

6.6  Beslut om anmälan till 
tredje man avseende 
rättelse eller radering av 
personuppgifter och 
begränsning av behandling 

Kommun-
jurist 

Artikel 19 

6.7  Beslut om dataportabilitet Kommun-
jurist 

Artikel 20 

6.8  Beslut om invändningar 
mot behandling av 
personuppgifter 

Kommun-
jurist 

Artikel 21 

6.9  Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Den som 
ingått 
huvud-
avtalet 

Artikel 28.3 

Se rutin tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

6.10  Beslut om en 
personuppgiftsincident ska 
anmälas eller ej till 
tillsynsmyndigheten 

IT-chef Artikel 33 

Se rutin 
personuppgiftsincident 

 

7. Övriga förvaltningsspecifika ärenden 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.1 Folkbokföringslagen 
(1991:481) 

Avge yttrande i 
folkbokförings-
ärenden 

Kommunjurist  

7.2  Kommunvapen och 
logotyp 

Beslut om tillstånd för 
externa att använda 
kommunens stadsvapen 
och logotyp. 

Kommunikatör  

7.3 Hemvärnsförordning 
(1997:146) 

Hemvärnsman 

Beslut om yttrande över 
antagande av 
hemvärnsman. 

Kommundirektör  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.4 Sl 20 § Placering 
säkerhetsklass 

Beslut om placering 
säkerhetsklass enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.5 Sl 13-17 §§ Registerkontroll 

Beslut om 
registerkontroll enligt 
säkerhetsskyddslagen. 

Räddningschef  

7.6  Vänort 

Beslut i vänortsfrågor. 

Arbetsutskottet  

7.7  Utlandsresor- 
tjänstepersoner 
förutom 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
tjänstepersoner. 

Kommundirektör   

7.8  Utlandsresor- 
kommundirektör 

Beslut om resor 
utomlands för 
kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 
ordförande  

 

7.9  Utlandsresor- 
förtroendevalda som 
ej är ledamöter i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Arbetsutskottet  

7.10  Utlandsresor- 
förtroendevalda i 
arbetsutskottet 

Beslut om resor 
utomlands för 
förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

7.11 LEH 4 kap. 1 och 2 
§§  

Beslut om bistånd till 
annan 
kommun/region samt 
ekonomiskt stöd till 
enskilda upp till 100 
000 kr 

Kommundirektör  

 

Undertecknande av handlingar med mera 
Ärende/Beslut Undertecknas 

av 
Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsen  
 

KS ordförande, 
vid dennes 
förfall KS vice 
ordförande 

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

Framgår av 
reglemente för 
kommunstyrel
sen § 42 

Avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutas av 
kommunstyrelsens utskott 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

Kommundirektör 
eller vid dennes 
förfall 
ställföreträdande 
kommundirektör 

 

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – utskott 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Utskottens 
ordförande, vid 
dennes förfall: 

Utskottens vice 
ordförande   

  

Undertecknande av avtal fattade på 
delegation – tjänstepersoner 

Undertecknande av avtal, andra 
handlingar och skrivelser i övrigt som inte 
kräver beslut av kommunstyrelsen eller 
som tjänsteperson eller utskott kan 
besluta på delegation av 
kommunstyrelsen. 

Den som fattat 
beslutet 

  

Lån/bankgarantier 

Undertecknande av handlingar avseende 
lån/bankgarantier upptagna enligt 

Ekonomichef   
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Ärende/Beslut Undertecknas 
av 

Kontrasigneras 
av 

Anmärkning 

delegationsordningen samt därmed 
jämförliga handlingar 

Ramavtal 

Samtliga ramavtal med undantag för 
sådana som avser inköp av IT och telefoni 

Ekonomichef 
och controller  

  

Ramavtal IT och telefoni 

Ramavtal som avses inköp av IT och 
telefoni 

IT- och 
informations-
chef och 
controller 
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Förkortningslista lagar och förordningar 
AB: Allmänna bestämmelser 

FL: Förvaltningslagen 

KL: Kommunallagen 

LAS: Lagen om anställningsskydd 

LOU: Lagen om offentlig upphandling 

RB: Rättegångsbalken 
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010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 
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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 en-
ligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära 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 be-
redskap (MSB).  
 
Syftet med LEH är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska sårbar-
heten 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 krisberedskapslä-
get. 
 
Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska års-
redovisning 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 sam-
verkar och samarbetar inom Samhällsskydd Västra Skaraborg (SMS) samt 
med lokala och regionala aktörer, inklusive övriga kommuner i Skaraborgs-
regionen.  
 
Kommunen har sparade tilldelade medel gällande krisberedskap och civilt 
försvar. Kommunen har redovisat en aktuell plan som beskriver hur de spa-
rade medlen ska användas under de kommande åren.  
 
Inför nästa mandatperiod rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen ut-
vecklar följande delar i arbetet med krisberedskap: 
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 I kommande version av krisledningsplanen tydliggöra gällande vilka 
arbetsuppgifter centrala krisledningsorganisationen ska hantera samt 
tydliggöra att kommundirektören är beslutsfattare i krisledningsorga-
nisationen. 

 
 I kommande arbete med risk- och sårbarhetsanalys även involvera de 

kommunala bolag och andra aktörer i kommunen som bedriver sam-
hällsviktig verksamhet. 
 

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

 
 Överväga att skapa en delegation som omfattar kommunens möjlig-

heter 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 ar-
bete 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 redo-
visar mer detaljerade slutsatser. Nedan följer en sammanfattning av kommu-
nens 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 en-
ligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5). Viktigt för Tidaholm 
kommun att fortsätta arbetet med att åtgärda de sårbarheter som identifie-
rats. Det stärker kommunens förmåga att motstå och hantera kommande ex-
traordinära händelser.  
 
Kommunen har ett styrdokument, Policy – samhällsstörningar och extraor-
dinära 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 be-
slutsfattarens roll samt beskriva hur en lokal ISF (inriktnings- och samord-
ningsfunktion) är tänkt att organiseras. 

 
Krisledningsnämnd, 2 kap. 2-6§§ 
Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisled-
ningsnämnden har ett aktuellt reglemente.   
 
Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda, 4 kap. 

130



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
 
 

 
 

 
Sida 
3(4) 

 
 
Kommunen är medveten om möjligheten att lämna bistånd till annan kom-
mun och enskild som har drabbats. Bistånd till enskild står reglerat i regle-
mentet för krisledningsnämnden. Att begära eller medge bistånd till annan 
kommun eller region under en extraordinär händelse är inte reglerat i kom-
munen. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen att tydliggöra detta 
samt överväga att då även skapa en delegation som underlättar beslutsfattan-
det utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.  
 
Geografiskt områdesansvar, 2 kap. 7§ 
Kommunen är medvetna om vad uppgiften gällande geografiskt områdesan-
svar 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 samverkans-
övningar som Länsstyrelsen anordnat. 
 
Rapportering, 2 kap. 9§ 
Kommunen har rapporterat den obligatoriska årsredovisningen, en risk- och 
sårbarhetsanalys, ett styrdokument, en krisledningsplan, en övnings- och ut-
bildningsplan 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 Läns-
styrelsens och MSB:s anvisningar. Den statliga ersättningen används i enlig-
het med kommunöverenskommelsen.  

Kommunen har ett överskott av tilldelade medel. Kommunen har 2022 redo-
visat 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 beredskapshand-
läggare 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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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 130 Beslut om revidering av valnämndens 
reglemente 
KS 2022/325 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet år 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för 
att varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

valnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av valnämndens reglemente”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2022-10-26. 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/325 

2022-10-26 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av 
valnämndens reglemente 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Enligt tradition har valnämnden bestått av en ledamot från varje parti som är invalt i fullmäktige. 
Vid valet 2022 tillkom ett parti i fullmäktige vilket betyder att reglementet behöver ändras för att 
varje parti ska kunna vara representerat.  

För att undvika behov av framtida ändringar om fler eller färre partier väljs in i fullmäktige föreslår 
kommunledningsförvaltningen skrivningen: Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier 
som är invalda i fullmäktige. Nämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till reglemente för valnämnden. 

Sändlista 
Valnämnden 
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Kommunfullmäktige

Ärendenummer: KS 2019/519
Antagen: 2017-12-18
Senast reviderad: 2021-12-20

Författningssamling
Reglemente valnämnden

1Flicka blåser såpbubblor
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A Valnämndens uppgifter  
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt ansvara för genomförande av 
val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig lagstiftning ska fullgöras 
av valnämnd. 
 
Valnämnden ansvarar vidare för: 

• Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, folkomröstningar 
och dylikt. 

• Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid förekommande folkomröstning, 
omval eller extra val. 

• Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom sitt ansvarsområde 
samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan genomföras på ett tillförlitligt och 
säkert sätt. 

• Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de ändringar däri som 
förändrade befolkningstal eller andra omständigheter kan föranleda.  

• Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar samt i övrigt om 
väsentliga delar i den egna verksamheten.  

• Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare. 
 
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:  

• Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan art att de beslutas av 
kommunfullmäktige.  

• Omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i avgörande grad påverkar 
verksamhetens omfattning och inriktning.  

• Fastställa avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av 
principiell beskaffenhet.  

• Själv, eller genom ombud, föra talan i alla mål och ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd samt får, i sådana mål och 
ärenden där nämnden själv för ta-lan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
antagande av ackord samt slutande av annat avtal. 
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B För kommunstyrelsen och 
nämnderna gemensamma 
bestämmelser 
§ 3 Uppdrag och verksamhet  
Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat 
särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden ansvarar för att  
bedriva sin verksamhet inom angiven budgetram. 

§ 4 Organisation inom verksamhetsområdet  
Nämnden 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.  

§ 5 Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 
verksamhet.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

§ 6 Planering, uppföljning och redovisning 
Nämnden ansvarar för långsiktig planering och strategisk utveckling av sin verksamhet.  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

 
Nämnden 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. 
 
§ 7 Information, samråd och handläggning  

1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnden 
erhålla den information och det underlag  de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess.  

2) Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  
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3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

4) Nämnden ska lämna allmän information, upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till 
enskilda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Varje ärende ska handläggas så 
enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.  

5) När nämnden tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, bör 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) Nämnden ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den 
enskilde att ha med nämnden att göra. 

7) Nämnden 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. 

 
§ 8 Motioner och e-förslag 
Nämnden ska yttra sig över remitterade motioner och e-förslag inom tre månader, med tillägg av två 
månader om tiden sträcker sig över sommaren. 

När ett e-förslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.  

§ 9 Arkiv  
Nämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
Nämnden ska utse en eller flera arkivansvariga. 
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C Valnämndens sammansättning och 
arbetsformer  

§ 10 Nämndens sammansättning  
Nämndens antal ledamöter motsvaras av det antal partier som är invalda i fullmäktige. Nämndens 
ledamöter utses av kommunfullmäktige.  
 
Nämnden består av åtta ledamöter som utses av fullmäktige.  
 
§ 11 Sammanträden  
Nämnden sammanträder på dag och tid som ordförande 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 snarast underrättas om beslutet. 
 
§ 12 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse upprättas inför sammanträdena. 
 
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden 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 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. 
  
§ 13 Offentliga sammanträden 
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Nämnden 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.  

§ 14 Distansnärvaro  
Nämnden 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 nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.  
 
§ 15 Närvarorätt 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden. 

Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan 
medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

§ 16 Ordföranden  
Ordföranden ska:  
 

1) Leda nämndens arbete och sammanträden. 
2) Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente. 
3) Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda. 
4) Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas. 
5) Bevaka att nämndens beslut verkställs. 
6) Leda nämndens arbete på ett sätt som främjar samverkan mellan nämnden och kommunens 

övriga styrelser och nämnder. 
7) Följa frågor inom nämndens verksamhetsområde av betydelse för kommunens utveckling, 

ekonomiska intressen samt effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
8) Vara tillgänglig för allmänheten och kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 
9) Representera nämnden eller uppdra åt annan att företräda nämnden vid uppvaktningar hos 

myndigheter, vid konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt 
fall.  

10) Bevaka och se till att nämndens uppgifter fullgöres och beslut verkställs. 

§ 17 Presidium 

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  
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Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 
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§ 18 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 nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 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. 

§ 19 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli.  

§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring 
Ledamot 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 som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att tjänstgöra när 
ärendet har handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

§ 21 Yrkanden 
När nämnden 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 nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

§ 22 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 nämnden fattar det 
med acklamation. 

§ 23 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 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 besluta som är fattat i ärendet. 
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§ 24 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. 

Nämnden 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. 

§ 25 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.  

§ 26 Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 

§ 27 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i nämndens arbetsutskott, 
och kontrasigneras av förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens 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. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 132 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 

reglemente om ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-11-03. 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 
 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/114 

2022-11-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Ärendet 
Under våren år 2022 arbetade kommunfullmäktiges arvodesberedning fram ett förslag till 
reviderat reglemente om ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutade,  
§ 82/2022, att revidera reglementet i enlighet med upprättat förslag. 

Nu har kommunledningsförvaltningen uppmärksammat felskrivning i reglementet. Vid revideringen 
slogs fyra tabeller ihop till en tabell vilket har genererat ett fel. Felet finns på sidan fyra i 
reglementet. Där står det att vice ordförande i kommunrevisionen ska få två procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Det ska istället stå att ledamöterna i kommunrevisionen ska få detta 
arvode. Förvaltningen konstaterar även att sammanslagningen av tabellerna har gjort det otydligt 
kring överförmyndarens arvode då det i det nya reglementet står att ordförande för 
överförmyndaren ska få 15 procent av gällande riksdagsmannaarvode i ersättning. Det finns dock 
ingen ordförande för överförmyndare utan endast en överförmyndare. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar för att avhjälpa felet och otydligheten. 
Ändringarna har markerats i utkast till reviderat reglemente. Text som föreslås läggas till är 
markerad med grönt och text som föreslås tas bort är markerad med rött. 

Förvaltningen framhåller att reglementet än så länge endast har börjat gälla för 
kommunfullmäktige. Det börjar gälla för övriga politiska instanser först 2023-01-01. Detta innebär 
att det inte har hunnit betalas ut något felaktigt arvode. Ärendet väntas hanteras av 
kommunfullmäktige på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19 vilket innebär att felen 
väntas bli rättade innan reglementet börjar gälla för berörda instanser. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Utkast: Reglemente om ersättningar till förtroendevalda. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 Kommunfullmäktiges beslut § 82/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-27. 

 Tidigare reglemente om ersättningar till förtroendevalda (ärendenr: 2017/255). 

Sändlista 
Personalenheten 
 

 

147



Sida 1 av 9 

 

  

Kommunfullmäktige

Ärendenummer: KS 2022/114
Antagen: 2018-08-27
Senast reviderad: 2022-06-27

Författningssamling
Reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda

1Flicka blåser såpbubblor

148



Sida 2 av 9 

§ 1 Tillämpningsområde .........................................................................................................................................3 

§ 2 Tolkning ..............................................................................................................................................................3 

§ 3 Årsarvode ..........................................................................................................................................................3 

§ 4 Fast arvode till ordförande och vice ordförande ......................................................................................4 

§ 5 Dagarvode ..........................................................................................................................................................4 

§ 6 Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning ..........................................................................................5 

§ 7 Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån ..........................................................................6 

§ 8 Kostnadsersättning för barntillsyn ................................................................................................................6 

§ 9 Reseersättningar och traktamente ...............................................................................................................6 

§ 10 Övriga kostnader ...........................................................................................................................................6 

§ 11 Pension, avgångsersättning, livränta ...........................................................................................................7 

§ 12 Försäkringsskydd ............................................................................................................................................7 

§13 Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar ....................................................................8 

§14 Preskriptionsregler .........................................................................................................................................8 

 

  

149



Sida 3 av 9 

Reglementet gäller från och med mandatperiod 2022-2026. Detta innebär att reglementet börjar gälla 
2022-10-15 för kommunfullmäktige och 2023-01-01 för nämnder och kommunstyrelse. 

§ 1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725). 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda 
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 

Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige tillsatt beredning, 
kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse eller av kommunal nämnd tillsatt beredning 
och revisor. Till beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, 
delegation, kommitté och dylikt.  

Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda i Tidaholms kommun. Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid 
bolagens årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. 

§ 2 Tolkning 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges presidium.  

§ 3 Årsarvode 
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande (oppositionsråd) har rätt till 
årsarvoden enligt följande:   

Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande riksdagsmannaarvode 
x 12 månader. 

Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut den ledighet som 
motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande ålder är berättigad till enligt Allmänna 
bestämmelser, AB 20.  

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt de grunder som 
gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB 20.  
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§ 4 Fast arvode till ordförande och vice ordförande 
Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens nämnder och gemensamma 
nämnder samt överförmyndare och kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga 
arvodet är uttryckt i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:   

 Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige 4 2 

Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 

Barn- och utbildningsnämnd 20 10 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 

Jävsnämnd 2 1 

Valnämnd1  2 1 

Gemensam nämnd för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

- 3 

Kommunrevisionen2 3 2 

Överförmyndare 15 - 
 

 Ordförande Ledamöter 

Kommunrevisionen3 3 2 
 

 Överförmyndare 

Överförmyndare 15 
 
Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är förenat med respektive 
uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen nämnd och dess arbetsutskott där det utgår 
dagarvode enligt § 5. Om ordförande eller vice ordförande är förhindrad att fullgöra arbetet under 
mer än tre månader bör hen avstå från att emot fast arvode under den tiden.  

§ 5 Dagarvode 
Förtroendevalda har rätt till dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 
procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har aldrig rätt till dagarvode. 

Dagarvode utgår för: 

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs protokoll eller likvärdiga 
anteckningar, 

• sammanträden med kommunfullmäktige, 

 
1 Arvode betalas endast ut under valår. 
2 Revisorerna erhåller fast arvode till dess kommunfullmäktige behandlat årsredovisningen för valåret. 
3 Revisorerna erhåller fast arvode till dess kommunfullmäktige behandlat årsredovisningen för valåret. 
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• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och styrelser i Tidaholms 
kommun och med externa organisationer och myndigheter om beslut är taget i nämnden 
eller av nämnden utsedd beslutsdelegat. 

Dagarvode utgår inte för: 

• deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök, 
• gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige inför sammanträden 

med kommunfullmäktige, 
• gruppmöte inför sammanträden med nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas 

samman med tid för sammanträdet. Tiden som räknas med får högst uppgå till en timme. 
• sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 

sammanträde men tid för valberedningens sammanträde räknas samman med tid för 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Dagarvode utges med följande belopp: 

Sammanträdets omfattning: Procent av gällande 
riksdagsmannaarvode: 

  
Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 

Mer än 4 timmar (helt) 2 
 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte rätt 
till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt dagarvode. Om ett sammanträde ajourneras och 
återupptas vid ett senare tillfälle räknas tiden för de olika tillfällena ihop. 

Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. 

§ 6 Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun har 
rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Detta gäller dock inte förtroendevald som 
fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid.  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare 
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för 
en förtroendevald som tagit partiell eller generell tjänstledighet. 

För den som kan styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit utges detta belopp, 
dock högst med 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma. 

Den som inte kan styrka till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit erhåller ett 
schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet. 

I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning utgår 
ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. 
Begärt belopp ska styrkas med intyg eller liknande. 
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Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande. Rätten 
till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
§ 7 Ersättning för förlorad pensions- och 
semesterförmån 
Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. 
Den årliga avgiften är 4,5 procent av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen under året. För att 
ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att ersättningen överstiger fastställt 
minimibelopp om 100 kronor per år.  

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom betalning av årliga avgifter har 
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha anställning gäller andra 
regler än första och andra stycket ovan. Den förtroendevalde har istället rätt till ersättning för 
förlorad pensionsförmån med verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats. 

Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket (egen företagare) ska 
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället. 

Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 

§ 8 Kostnadsersättning för barntillsyn 
Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn för att kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag, rätt 
till ersättning för barnomsorg med belopp som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal 
barnomsorg. 

§ 9 Reseersättningar och traktamente  
För resa inom kommunen med syfte att fullgöra sitt förtroendeuppdrag har förtroendevald, om 
resvägen överstiger tre kilometer enkel resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som 
gäller för kommunens arbetstagare.  

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroendevald rätt till 
reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 

Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till platsen där 
förtroendeuppdraget ska utövas. Om särskilda skäl föreligger kan kommunfullmäktiges presidium 
medge att ersättning utgår från annan plats. 

§ 10 Övriga kostnader 
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För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl föreligger. 

Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som föranletts av uppdraget vid 
vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 

Förtroendevald med funktionsnedsättning kan ha särskilda kostnader för att kunna fullgöra uppdraget. 
Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar.  

§ 11 Pension, avgångsersättning, livränta  
Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av kommunfullmäktige 
enligt rekommendation av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller sedan 2003 för 
förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procent). PBF 
innehåller förmånerna visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och 
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den förtroendevalde fyllt 50 år när 
uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en 
avgångsersättning. Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och avgångsersättning 
samordnas med inkomster. Innan visstidspension samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 
3,5 prisbasbelopp.  

Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även pensionsbestämmelserna OPF-
KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Pensionsbestämmelserna gäller 
oavsett uppdragets omfattning och förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, 
efterlevnadsskydd och familjeskydd. 

Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5 procent av pensionsgrundande 
inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av pensionsgrundande inkomst däröver. 
Pensionsgrundande inkomst är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta 
ersättningar. 

Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva omställningsinsatser och 
ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om den 
förtroendevalde då fyllt 61 år.  

§ 12 Försäkringsskydd 
Förtroendevalda i Tidaholms kommun som företar tjänsteresa för kommunens räkning omfattas av 
tjänstereseförsäkringen. Delar av kommunförsäkringen såsom ansvarsförsäkring och 
rättsskyddsförsäkring omfattar också förtroendevalda. Försäkringsavtal avseende trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada, TFA-KL, omfattar även förtroendevalda. 
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§13 Gemensamma förutsättningar för att erhålla 
ersättningar 
Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut efter ansökan. 

Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut en 
gång per månad. Utbetalning per månad sker efter att ansökan har lämnats in på den av kommunen 
fastställda blanketten. Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och 
signeras av en tjänsteperson som kan intyga att den förtroendevalde har rätt till arvode. När 
granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest.  

För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning för sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 

Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på uppgift äldre än ett år. 
Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller på annat sätt har möjlighet att verifiera 
inkomstbortfall anmäler den förlorade arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare 
eller annan utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek.  

Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny inkomstuppgift vid 
eventuellt ändrade inkomstförhållanden.  

§14 Preskriptionsregler 
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom ett år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för 
det sammanträde eller motsvarande där förlusten uppkom. 

Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från 
dagen för det sammanträde eller motsvarande där kostnaden uppkom. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 Beslut om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda 
KS 2022/114 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente om ersättningar till förtroendevalda i 

enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade, § 197/2021, att tillsätta en arvodesberedning som skulle utgöras av 
kommunfullmäktiges presidium där kommunfullmäktiges ordförande utsågs till beredningens 
ordförande och kommunfullmäktiges andre vice ordförande utsågs till beredningens vice 
ordförande. Kommunfullmäktige beslutade även att ge beredningen i uppdrag att se över och 
utvärdera reglementet för ersättning till förtroendevalda inför kommande mandatperiod  
2022-2026 i enlighet med förslaget. 

Förslaget till uppdragsbeskrivning för beredningen var följande:  

”Uppdraget innebär att utvärdera nuvarande arvodesbestämmelser för förtroendevalda i 
Tidaholms kommun och att eventuellt föreslå förändringar som ska gälla från nästa mandatperiod 
efter 2022 års val. Uppdraget ska främst bestå av att förtydliga nuvarande bestämmelser utifrån de 
frågeställningar som kommunfullmäktiges presidium har hanterat för tolkning under nuvarande 
mandatperiod.  Arvodesberedningen ska föra protokoll för sina sammanträden vilket framgår av § 
51 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningens arbete föreslås vara klart för beslut 
i kommunfullmäktige senast juni år 2022 för att reglementet ska kunna gälla under kommande 
mandatperiod.” 

Arvodesberedningen har nu slutfört sitt uppdrag och har arbetat fram ett utkast till reviderat 
reglemente. Fokus har, precis som uppdraget angav, legat vid att göra förtydliganden av skrivningar 
som har uppfattats som oklara. Arvodesberedningen har vid ett tillfälle stämt av utkastet med de 
politiska gruppledarna och beredningen har tagit synpunkterna som kom fram vid den träffen i 
beaktande. 

Arvodesberedningen har beslutat, § 2/2022, att fastställa utkast till reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 126/2022 ”Beslut om revidering av reglemente om 

ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-15. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 61/2022 ”Beslut om revidering av reglemente 
om ersättningar till förtroendevalda”, 2022-06-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente om ersättningar till förtroendevalda”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-05-17. 

 Arvodesberedningens beslut § 2/2022 ”Revidering av reglemente om ersättningar till 
förtroendevalda 2022”, 2022-04-25. 

 Utkast ”Reglemente om ersättningar till förtroendevalda”. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 197/2021 ”Beslut om tillsättande av arvodesberedning inför 

mandatperioden 2022-2026”, 2021-12-20 (ärendenr: 2021/342).  

Sändlista 
Personalenheten 
Samtliga nämnder 
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Tillämpningsområde 
§ 1  

Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §  
kommunallagen (2017:725). Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ 
utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, förlorad  
semesterförmån samt årsarvode, dagarvode, ersättningar för särskilda  
kostnader, resekostnadsersättning och traktamente. 
 
Med kommunalt organ menas kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige 
tillsatt beredning, kommunstyrelse, kommunal nämnd, av kommunstyrelse 
eller av kommunal nämnd tillsatt beredning och revisor. Till  
beredning räknas inte bara beredning i egentlig mening utan även  
arbetsutskott, delegation, kommitté och dylikt. 

Ledamöter i kommunens bolag erhåller ersättningar i enlighet med  
reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Tidaholms kommun.          
Bolagens styrelser beslutar dock själva om fast arvode vid bolagens 
årsstämmor i enlighet med aktiebolagslagen. 

 
Tolkning 
§ 2  

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av  
kommunfullmäktiges presidium.  

 
Årsarvode 
§ 3  

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd) och vice ordförande 
(oppositionsråd) har rätt till årsarvoden enligt följande:   

Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode 90 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens vice ordförande erhåller som årsarvode 70 procent av  
gällande riksdagsmannaarvode x 12 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har varje år rätt att ta ut 
den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare med motsvarande 
ålder är berättigad till enligt AB 17.  
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Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har rätt till förmåner enligt 
de grunder som gäller för arbetstagare i grupp 1 i AB17. 

 
Fast arvode till ordförande och vice ordförande 
§ 4  

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunens  
nämnder och gemensamma nämnder samt överförmyndare och 
kommunrevision har rätt till fast arvode. Det fasta månatliga arvodet är uttryckt 
i procent av gällande riksdagsmannaarvode och utgår enligt följande:   

 Ordförande Vice ordförande 

Kommunfullmäktige 4 2 

Social- och omvårdnadsnämnd 25 12,5 

Barn- och utbildningsnämnd 20 10 

Samhällsbyggnadsnämnd 20 10 

Kultur- och fritidsnämnd 15 7,5 

Jävsnämnd 2 1 

Valnämnd (endast valår) 2 1 

 

 

 Ordförande Vice ordförande 
Den gemensamma nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg - 3 

 

 Ordförande Ledamöter 

Kommunrevision 3 2 

 

Överförmyndare 15 

 

Fast arvode till ordförande och vice ordförande innefattar allt arbete som är 
förenat med respektive uppdrag förutom protokollfört sammanträde med egen 
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nämnd och dess arbetsutskott där det utgår dagarvode enligt § 5.  
 

Dagarvode 
§ 5  

Förtroendevalda har rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode, så kallat 
dagarvode. Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 
procent av heltid (kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande) har 
aldrig rätt till dagarvode. 

Dagarvode utgår för: 

• sammanträde med organ den förtroendevalde tillhör om det förs  
protokoll eller likvärdiga anteckningar, 

• sammanträden med kommunfullmäktige, 

• förrättning om beslut är taget i nämnden eller av nämnden utsedd  
beslutsdelegat, 

• överläggningar, avstämningar med företrädare för andra nämnder och 
styrelser i Tidaholms kommun och med externa organisationer och 
myndigheter. 
 

Dagarvode utgår inte för: 

• gruppmöte för ledamöter och ersättare som sitter i kommunfullmäktige 
inför sammanträden med kommunfullmäktige, 

• deltagande i kurser och konferenser samt studiebesök. 

 

Det utgår inget separat dagarvode för gruppmöte inför sammanträden med 
nämnder och styrelser, men tid för gruppmöte räknas samman med tid för 
sammanträdet. Separat dagarvode utgår ej heller för sammanträde med 
kommunfullmäktiges valberedning i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde, men tid för valberedningens sammanträde räknas samman 
med tid för kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

Dagarvode utges med följande belopp: 

Sammanträdens omfattning: Procent av gällande 
riksdagsmannaarvode: 

Upp till och med 4 timmar (halvt) 1 

Mer än 4 timmar (helt) 2 
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvode med högre sammanlagt belopp än ett helt 
dagarvode.  

 
Revisorerna erhåller dagarvode vid utförande av granskningsarbete. 

 
Förlorad arbetsförtjänst och annan ersättning 
§ 6  

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för  
Tidaholms kommun har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. 
Detta gäller dock inte förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 
40 procent av heltid.  

En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon 
lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 
för tid då denne är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit 
partiell eller generell tjänstledighet. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges med följande belopp: 

För den som kan styrka förlorad arbetsförtjänst utges detta belopp. Dock 
högst 1/165:e del av riksdagsmannaarvodet per timma 
 
Den som inte kan verifiera till vilket belopp förlorad arbetsförtjänst uppkommit 
erhåller ett schablonbelopp per timma motsvarande 50 procent av 1/165:e del 
av riksdagsmannaarvodet. 
 
I de fall en förtroendevald uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går 
miste om på grund av sitt förtroendeuppdrag. Begärt belopp ska styrkas med 
intyg eller liknande. 
 
Rätten till ersättning omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande. Rätten till ersättning omfattar dessutom nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden 
där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Ersättning för förlorad pensions- och semesterförmån 
§ 7 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår i form av årliga avgifter till  
tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 procent av den 
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsförtjänst som den 
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen 
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under året. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs att 
ersättningen överstiger fastställt minimibelopp om 100 kronor per år.  

Pensionsavgifterna sätts in på en pensionsförsäkring hos KPA. Genom  
betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 
ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha 
anställning gäller andra regler än första och andra stycket ovan. Den 
förtroendevalde har istället rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med 
verifierat belopp förutsatt att denne kan styrka att pensionsförmån har 
förlorats. 

Ansökan om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 7 § tredje stycket 
(egen företagare) ska framställas i samband med pensionering dock senast 
inom två år från pensionstillfället. 

Förlorad semesterförmån ersätts med maximalt 14 procent av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 
Kostnadsersättning för barntillsyn 
§ 8 

Förtroendevald har, vid behov av extra barntillsyn till följd av deltagande av 
sammanträde eller förrättning, rätt till ersättning för barnomsorg med belopp 
som i det aktuella fallet motsvarar avgiften för kommunal barnomsorg. 

 
Reseersättningar och traktamente  
§ 9 

För resa inom kommunen med syfte att delta i sammanträde eller 
motsvarande har förtroendevald, om resvägen överstiger tre kilometer enkel 
resa, rätt till reseersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens  
arbetstagare.  

För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har 
förtroendevald rätt till reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser 
som gäller för kommunens arbetstagare. 

Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta 
bostaden till sammanträdes/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger 
kan kommunfullmäktiges presidium medge att ersättning utgår från annan 
plats. 
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Övriga kostnader 
§ 10 

För andra kostnader än de som avses i 8-9 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger. 

Ersättningar för övriga kostnader kan till exempel vara kostnader som  
föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt person som 
vistas i den förtroendevaldes bostad. 

Funktionsnedsatt förtroendevald kan ha särskilda kostnader för att kunna 
fullgöra uppdraget. Häri kan ingå kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning av handlingar.  
 

Pension, avgångsersättning, livränta etc. med mera 
§ 11 

Regler för pension, avgångsersättningar och omställningsstöd har antagits av 
kommunfullmäktige enligt rekommendation av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 
 
PBF, bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
gäller sedan 2003 för förtroendevalda med årsarvode på heltid eller betydande 
del av heltid (minst 40 procent). PBF innehåller förmånerna  
visstidspension, sjukpension, ålderspension, livränta, efterlevnadspension och 
avgångsersättning. För att få rätt till visstidspension krävs att den  
förtroendevalde fyllt 50 år när uppdraget upphör. Om inte den förtroendevalde 
fyllt 50 år kan det istället finnas rätt till en avgångsersättning. 
Avgångsersättning utges i maximalt fem år. Visstidsersättning och  
avgångsersättning samordnas med inkomster. Innan visstidspension  
samordnas med inkomster gäller ett fribelopp på 3,5 prisbasbelopp.  
 
Från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val gäller även  
pensionsbestämmelserna OPF-KL. OPF-KL tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder från och med valet 2014 med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av PBF,  
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för  
förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  
Pensionsbestämmelserna gäller oavsett uppdragets omfattning och  
förmånerna är avgiftsbaserad ålderspension, sjukpension, efterlevnadsskydd 
och familjeskydd. 
 
Till avgiftsbestämd ålderspension avsätts en pensionsavgift som är 4,5  
procent av pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 
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procent av pensionsgrundande inkomst däröver. Pensionsgrundande inkomst 
är årsarvode, sammanträdesersättningar och andra kontanta ersättningar. 
 
Omställningsstödet är tidsbegränsat och består av två delar; aktiva  
omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd. Ekonomiskt  
omställningsstöd kan utges i maximalt tre år. Ett förlängt ekonomiskt  
omställningsstöd kan utges i direkt anslutning till att tidigare stöd upphört om 
den förtroendevalde då fyllt 61 år.  
 

Försäkringsskydd 
§ 12 

Förtroendevalda i Tidaholms kommun omfattas av ett visst  
försäkringsskydd på samma sätt som anställda inom Tidaholms kommun. 
Detta gäller framförallt inom ansvarsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ett mer omfattande 
försäkringsskydd vad gäller trygghetsförsäkringar.  
 

Gemensamma förutsättningar för att erhålla ersättningar 
§13 

Arvodet enligt 3-4 §§ betalas ut utan ansökan. Arvode enligt 5 § betalas ut 
efter ansökan. 

Årsarvoden och fast arvode betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga 
ersättningar betalas ut en gång per månad. Utbetalning per månad sker efter 
att ansökan har lämnats in på den av kommunen fastställda blanketten. 
Blanketten ska undertecknas av den förtroendevalde och sedan granskas och 
signeras av respektive organs sekreterare alternativt förvaltningschef. När 
granskningen är klar ska blanketten lämnas till ordförande för attest.  

För att få ersättning enligt 6-10 §§ ska den förtroendevalde begära ersättning 
för sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsförtjänst får inte grundas på 
uppgift äldre än ett år. Samtliga förtroendevalda som innehar anställning eller 
på annat sätt har möjlighet att verifiera inkomstbortfall anmäler den förlorade 
arbetsförtjänsten genom att överlämna intyg från arbetsgivare eller annan  
utbetalare där det framgår inkomstbortfallets storlek. 

Under mandatperioden åligger det den förtroendevalde att inkomma med ny 
inkomstuppgift vid eventuellt ändrade inkomstförhållanden.  
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Preskriptionsregler 
§14 

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas senast inom 
ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten 
uppkom. 
 
Ansökan om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast 
inom två år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där förlusten 
uppkom. 
 
Ansökan om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom ett år från dagen för det sammanträde eller motsvarande där 
kostnaden uppkom. 
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§ 133 Beslut om kommunstyrelsens synpunkter på 
revisorernas granskning av krisberedskap 
KS 2022/287 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens arbete med krisberedskap och krishantering Tidaholms kommun. I samband 
med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och 
rekommendationer. Revisorerna önskar få del av kommunstyrelsens syn på rapportens 
rekommendationer senast 2022-12-02. 

Revisionsfrågan är ”Har kommunstyrelsen/krisledningsnämnden säkerställt att det finns en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?” Revisorerna gör 
den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen bedöms ha en till stor del god beredskap 
för att hantera kriser i kommunen. Revisorerna gör sedan en del iakttagelser och ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen.  

Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de iakttagelser och rekommendationer som 
kommunens revisorer framför i granskningen och föreslår kommunstyrelsen att besluta att yttra 
sig i enlighet med detta.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande över revisorernas granskning av krisberedskap och 

krishantering”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-10-26. 
 E-post ”Meddelande om anstånd”, Jan-Olof Sandberg, 2022-10-04. 
 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 

september 2022. 
 Skrivelse ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer,  

2022-09-22. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/287 

2022-10-26 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Yttrande över revisorernas 
granskning av krisberedskap och krishantering 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förslaget.  

Ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens arbete med krisberedskap och krishantering Tidaholms kommun. I samband 
med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och 
rekommendationer. Revisorerna önskar få del av kommunstyrelsens syn på rapportens 
rekommendationer senast 2022-12-02. 

Revisionsfrågan är ”Har kommunstyrelsen/krisledningsnämnden säkerställt att det finns en 
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?” Revisorerna gör 
den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen bedöms ha en till stor del god beredskap 
för att hantera kriser i kommunen. Revisorerna gör sedan en del iakttagelser och ett antal 
rekommendationer till kommunstyrelsen.  

Kommunledningsförvaltningen har ingen erinran mot de iakttagelser och rekommendationer som 
kommunens revisorer framför i granskningen och föreslår kommunstyrelsen att besluta att yttra 
sig i enlighet med detta.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 E-post ”Meddelande om anstånd”, Jan- Olof Sandberg, 2022-10-04. 
 Rapport ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 

september 2022. 
 Skrivelse ”Granskning av krisberedskap och krishantering”, kommunens revisorer, 2022-

09-22. 

Sändlista 
Revisorerna 
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From:                                 Jan-Olof Sandberg
Sent:                                  Tue, 4 Oct 2022 08:21:41 +0200
To:                                      Jenny Beckman
Cc:                                      Dedic, Revsul
Subject:                             Re: Granskningsrapport krisberedskap och krishantering- anstånd

Hej !

Ok med förlängd svarstid till 2022-12-02.

Mvh
Jan-Olof

Skickat från min iPad

4 okt. 2022 kl. 07:38 skrev Jenny Beckman <Jenny.Beckman@tidaholm.se>:

 
Hej! 
 
Revisorerna önskar få del av kommunstyrelsens syn på rapportens rekommendationer 
senast 2022-11-21. Kommunstyrelsen har sammanträde den 2022-11-30 så jag undrar om 
det går att få anstånd till 2022-12-02? 
 
Med vänlig hälsning Jenny  
 
Jenny Beckman 
Kanslichef 
0502-60 60 45 
 
------------------------------------------ 
Tidaholms kommun 
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00 
Org.nr: 212000-1736 
 
www.tidaholm.se 
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 135 Beslut om besvarande av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Davidsson (-), Camilla Graaf (-) och Zelal-Sara Yesildeniz (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 
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Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i. 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
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redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-10-25. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/169 

2022-10-25 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om 
avgiftsfri förskola 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Ärendet 
Ida Davidsson (VT), Camilla Graaf (VT) och Zelal-Sara Yesildeniz (VT) har lämnat in en motion i 
vilken de framhåller bland annat följande. 

Det framgår av skollagen (2010:800) att en kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Motionärerna ställer sig frågande till vilka avgifter som får 
finnas i förskolan. De hänvisar till att Tidaholms kommun tillämpar maxtaxa vilken sätter ett tak 
för hur hög avgiften får vara. Motionärerna menar vidare att förskolan inte får ta ut någon 
ytterligare avgift om maxtaxa tillämpas. Mot bakgrund av detta undrar motionärerna om 
kommunen kan kräva att föräldrar ska betala för de blöjor som barnen använder när de är på 
förskolan.  De hänvisar till en dom från Kammarrätten, mål nr 10160-18, vilken de menar slår fast 
att blöjor ska ingå i avgiften. 

Motionärerna konstaterar att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun 
idag köper blöjor som de levererar till förskolan. Motionärerna menar att blöjinköpen utgör en 
kostnad för vårdnadshavarna som går utöver maxtaxan och som därför inte är skälig. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 72/2022, att remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Nämnden hänvisar i sitt beslut till ett yttrande av vilket det 
bland annat framgår följande. 

Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun beräknas till minst 
500 000 kronor per år. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 
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Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och 
kostnaden för blöjor bedöms inte rymmas inom nämndens budgetram. 

Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt 
en del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur 
kommunen ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill 
säga en familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden jämfört med en familj 
med lägre inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften 
får bli; så kallad maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår det av förarbetena att avgifterna inte får bli så 
betungande att föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra 
för barnen att delta i.1 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas 
från 8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten 
och Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår 
att även blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande 
ekonomiska anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen samt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det motionärerna yrkar på är att 
kommunfullmäktige ska besluta att: 

- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda 
alla förskolebarn i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

 

1 Prop. 1999/00:129 s. 13 
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- ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår 
i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Förvaltningen konstaterar vidare att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande både har utrett 
möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla förskolebarn blöjor under sin vistelse på förskolan samt 
redovisat vad som ingår i maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. Förvaltningen anser därmed 
att motionen är besvarad. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Eftersom barn- och utbildningsnämnden redan har svarat på det som motionärerna efterfrågar i 
sitt yttrande anser kommunledningsförvaltningen att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 117/2022 ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri 

förskola”, 2022-10-13. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola, 2022-09-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion om avgiftsfri förskola, 2022-04-25. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden  
Motionärerna 
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§ 117 Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola 
BUN 2022/231 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att: 

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2022 ”Beslut om svar på 

motion - Avgiftsfri förskola”, 2022-09-29. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Avgiftsfri förskola
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Yttrande angående motion – 
Avgiftsfri förskola 
I motionen Avgiftsfri förskola föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla 
förskolebarnen i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår i 
maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Möjligheten att avgiftsfritt erbjuda blöjor till alla 
förskolebarn i Tidaholms kommun  
Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun per år beräknas till 
minimum 500 000 kronor. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och kostnaden 
för blöjor bedöms inte rymma inom nämndens budgetram. 

Maxtaxa i Tidaholms kommuns förskolor 
Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt en 
del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur kommunen 
ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill säga att en 
familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden kontra en familj med lägre 
inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften får bli; så kallad 
maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen (2010:800) att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår av förarbetena att avgifterna inte får bli så betungande att 
föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra för barnen att delta 
i.1 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas från 
8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 

   2. pedagogiskt material och utrustning, 

 
1 Prop. 1999/00:129 s. 13 
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   3. måltider, 

   4. administration, 

   5. mervärdesskatt, och 

   6. lokalkostnader. 

Sammanfattning och slutsats 
Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten och 
Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår att även 
blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande ekonomiska 
anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/231 

2022-09-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - 
Avgiftsfri förskola 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Oavsett beslut i aktuellt ärendet tillgodoses barns 
rätt till förskola enligt 8 kap. skollagen. Däremot kan barns vårdnadshavare komma att påverkas av 
beslutet då det är dem som står för sitt/sina barns avgifter för plats i förskola. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Beslut om remittering av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

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 motionen till XXX för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-05-24. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25. 
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§ 136 Beslut om besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
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till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/152 

2022-10-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Lena Andersson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) har, 2022-03-28, lämnat in en motion i vilken de 
framhåller bland annat följande. 

Det pågår ett krig i Ukraina vilket leder till att Sverige, och även Tidaholm, kommer få ta emot 
flyktingar. Den politiska majoriteten anser att kommunen ska använda sporthallar som temporärt 
boende för de kvinnor och barn som är på flykt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att 
det är självklart att under rådande situation använda tomma lokaler som finns i kommunen, det vill 
säga Lindängens lokaler, för att temporärt hysa flyktingar. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att, på grund av rådande läge i världen, 
upphäva sitt beslut att Lindängen ska vara ett äldreboende och istället nyttja det som temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 48/2022, att remittera motionen till social- och 
omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Social- och omvårdnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 80/2022 till en tjänsteskrivelse författad av 
nämndsekreteraren av vilken det bland annat framgår följande. 

Under våren år 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om 
att redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande 
från Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars drygt hundra platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 
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2022-07-01 började en ny lag gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna 
boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över landet. I och 
med detta sker mottagandet genom ett anvisningsförfarande från Migrationsverket. De boenden 
som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär som var 
aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder. Boenderum på ett äldreboende, som 
till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte har ett fullt utrustat 
kök, bedöms vara tveksamma för ändamålet. 

Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i sitt beslut § 119/2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande eftersom 
social- och omvårdnadsnämnden är verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet på 
Lindängen samt eventuellt temporärt boende för flyktingar från Ukraina. 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att social-och omvårdnadsnämnden i sitt yttrande inte 
längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen avser, eller att 
de specifika lokalerna på Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms behövas i 
nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande eftersom 
social-och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att behovet har ändrats sedan motionen lämnades in 
och att den typ av temporärt boende som Lindängen hade kunnat utgöra i våras inte längre 
efterfrågas av Migrationsverket. Kommunledningsförvaltningen delar därför nämndernas 
bedömning om att motionen bör avslås. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör barn då det är främst barn och kvinnor som kommer som flyktingar till Sverige. 
Det som föreslås i motionen är dock inte längre aktuellt eftersom behovet har ändrats sedan 
motionen lämnades in. Detta gör att kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte är 
aktuellt att göra en barnrättsbedömning i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 119/2022 ”Beslut om yttrande angående motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-10-20. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 

om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 119 Beslut om yttrande angående motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
SBN 2022/224 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till samhällsbyggnadsnämnden respektive social-
och omvårdnadsnämnden att yttra sig om motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina.  

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av social-och omvårdnadsnämndens yttrande som 
verksamhetsansvarig för både befintlig verksamhet i Lindängen samt eventuellt temporärt boende 
för flyktingar från Ukraina. Nämnden kan konstatera att social-och omvårdnadsnämnden i sitt 
yttrande inte längre ser ett behov av temporärt boende för flyktingar i den form som motionen 
avser, eller att de specifika lokalerna i Lindängen är lämpade för den typ av boende som bedöms 
behövas i nuläget. 

Utifrån social-och omvårdnadsnämndens yttrande gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att 
frågan om huruvida Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar inte behöver utredas 
vidare av samhällsbyggnadsnämnden vad gäller byggnadstekniska frågor eller liknande, då social-
och omvårdnadsnämndens inte ser ett verksamhetsbehov i linje med motionen i nuläget. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om att Lindängen ska vara ett 

temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2022-10-11. 

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 80/2022 ”Beslut om yttrande angående motion 
om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-09-27. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27. 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Social- och omvårdnadsnämnden, 2022-09-27 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 Beslut om yttrande angående motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
SON 2022/104 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-09-27. 

Situationen som förelåg under våren 2022 är inte längre aktuell. Ett äldreboende lämpar sig inte 
heller för den typen av boende som kommunen har att anordna i nuläget. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att besluta avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/159, ”Beslut om yttrande 

angående motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från 
Ukraina”, 2022-09-20 

 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 
för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/48, ”Beslut om remittering av motion om 
att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27 

 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  
2022-03-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

207



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/104 

2022-09-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motion om att Lindängen ska vara ett temporärt 
boende för flyktingar från Ukraina. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-09-27. 

Utredning 
Under våren 2022 mottog kommunerna i Västra Götaland en hemställan från Länsstyrelsen om att 
redovisa tillfälliga platser som kunde upplåtas för storskaligt mottagande av skyddsbehövande från 
Ukraina. Tidaholms kommun redovisade i mars dryga hundratalet platser som kunde användas 
som sovplatser, både i egna lokaler samt via andra aktörer. 

Platserna som Tidaholms kommun redovisade behövde aldrig tas i bruk då Migrationsverket inte 
hade behov av dem. 

Den 1 juli 2022 började en ny lag gälla som innebar att kommunerna tar över ansvaret för att 
ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina med syfte att få en jämnare fördelning över 
landet. I och med detta sker mottagandet genom anvisningsförfarande från Migrationsverket. De 
boenden som kommunen nu ska anordna avser inte boendeplatser av den temporära karaktär 
som var aktuella under våren. Det handlar i stället om privatbostäder och boenderum på ett 
äldreboende, som till stor del bygger på tillgång till gemensamma utrymmen och exempelvis inte 
har ett fullt utrustat kök, är tveksamma till det ändamålet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör i viss mån barn, men då social- och omvårdnadsnämnden endast är remissinstans 
föranleder ärendet inget särskild barnrättsbedömning. 

Utredningens slutsatser 
Situationen som förelåg under våren 2022 är inte längre aktuell. Ett äldreboende lämpar sig inte 
heller för den typen av boende som kommunen har att anordna i nuläget. Förslaget är därför att 
motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande över motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 2022/48, ”Beslut om remittering av motion om 

att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina”, 2022-04-27 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 48 Beslut om remittering av motion om att 
Lindängen ska vara ett temporärt boende för 
flyktingar från Ukraina 
KS 2022/152 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till social- och omvårdnadsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2022-09-27. 

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 motionen till social- och 

omvårdnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-09-27. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende 

för flyktingar från Ukraina”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-19. 
 Motion om att Lindängen ska vara ett temporärt boende för flyktingar från Ukraina,  

2022-03-28. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/4 

2022-11-22 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

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 kommundirektör, 2022-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av folkhälsostrateg, 2022-11-10. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-11-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Magnus Sundén 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-16 1.8 Besluta att remittera ärende för yttrande 
till samhällsbyggnadsnämnden 2021/295 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-11-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-16 1.9 
Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om kameraövervakning för att minska 
skadegörelse 

2022/319 

2022-11-16 1.9 
Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om bättre skolresultat och mindre 
matsvinn i skolan 

2022/282 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-11-10 Nämnd/styrelse 
Handläggare: Malin Gustafsson 

Delegationsbeslut fattade av folkhälsostrateg 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2022-11-10 4.12 Inköp av YAM-utbildning KS 2022/262 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/59 

2022-11-09 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista kommunstyrelsen 2022-11-30 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-11-01 – 2022-11-21. 

KS 2021/270 Länsstyrelsen - Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 
förändras och beslutet fördröjs 

KS 2021/270 Länsstyrelsen - Nytt förslag på kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2023 - Länsstyrelsen Västra Götaland 

KS 2022/5 SKR – Cirkulär 22:38 En primärvårdsreform - bestämmelser med 
ikraftträdanden 2022-07-01 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:46 Åldershöjningar 2023 AGS-KL TFA-KL 
KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:47 Automatiserat beslutsfattande och ny lag om 

proportionella val i kommuner och regioner 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Granskningsnoteringar avseende delår 2022 för nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg 
 
Uppföljning verksamhetsmål – dessa är generella för hela kommunen och inte specifika för SMS 
 
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
 
Det finns flera oroväckande trender inom social hållbarhet: en hög andel barn som lever i ekonomiskt 
bistånd, grupper som står långt från arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, minskad upplevelse av 
inflytande och en ökad andel elever som inte har godkända betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom minskad arbetslöshet och en viss återhämtning i relationer efter 
pandemin när människor återvänder till mötesplatser. Kommunen gör sammantaget mycket för att möta 
utmaningarna i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 
samverkan som sker kring barn och unga som varit eller riskerar att bli placerade, där hela familjen får 
stöd. Konsultationsteam på socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser som syftar till att fånga upp 
och stötta i ett ännu tidigare skede. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att jobba med frågorna. Insatser 
och arbetsprocesser behöver utvecklas för att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och få fler i arbete. 
Falköpings kommun behöver fortsätta att stärka främjande insatser för att fånga upp barn och familjer 
samt fortsätta intensifiera era arbetet med dialog och inkluderande 
mötesplatser i efterdyningarna av Covid 19. 
 
Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner. 
 
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av långsiktiga processer och behov av samverkan. 
Falköpings kommun har fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av infrastruktur, 
kommunikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boendemiljöer. Arbete pågår också med att försköna 
stads- och landsbygdsmiljöer. 
 
Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar ses i att 
den planerade skolorganisationen påverkas och försenas i väntan på att Platåskolan ska kunna 
färdigställas. Skolorna är idag på många ställen mycket trångbodda. Fler beslut i olika frågor behövs för att 
kunna vidta de åtgärder som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den kommande trafikstrategin ses som ett 
steg i rätt riktning. 
 
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 
 
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling i 
pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn har påverkats olika mycket 
och ett nytt nuläge kommer växa fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och 
samverkansbehov. 
 
Samverkan mellan alla kommunens verksamheter behöver utvecklas för att målet i den reviderade 
arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 
förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för arbetslöshet 
och utanförskap. En långsiktig effekt förväntas därför vara ett minskat behov av försörjningsstöd. Sett till 
matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så flaggas det att Falköpings kommuns bidrag till ett 
näringsliv som utvecklas är svagare idag än för ett par år sedan. Nationell styrning av bland annat 
remitteringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur målgruppen ser ut, och leder till att kommunens 
direkta fokus bör läggas lite mer på individens utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 
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för att stärka Falköpings kommuns riktning mot social hållbarhet och acceptera att en god matchning 
mellan personer med ekonomiskt bistånd och näringslivet är en långsiktig process. 
 
Satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafik som förväntas öka framöver i takt med fortsatta satsningar från både kommunen 
och privata aktörer. 
 
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. 
 
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö sker löpande och under våren har en enkät kring 
chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag genomförts. Efter analys har resultatet tydliggjort 
att det är viktigt att fortsätta stärka friskfaktorerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 
 
Internt klimatansvar tas genom att nämnderna genomför många olika typer av aktiviteter inom 
fastställda fokusområden för klimatarbetet. Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad planering och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 
mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 
samtidigt som den kan bidra till ökad service för den enskilde. 
 
Förväntad utveckling SMS 
 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus ligga på att säkerställa kommunernas samt 
räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad 
ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under hösten. Räddningstjänsten har i dag redan ett väl 
fungerande redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och RÖS ledningssystem som troligtvis kommer 
utökas med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlighet mellan systemen att fortsätta under de 
närmaste åren. 
 
Driftredovisning/ Finansiell uppföljning 
 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg redovisar ett utfall 2021 under augusti månad på 21 833 
tkr samt samma månad under 2022 med ett ökat underskott på 23 522 tkr. Budgeten för 2022 redovisar 
ett underskott på 33 220 tkr samtidigt som prognos för 2022 är 33 842 tkr, alltså avviker prognos med 622 
tkr. Redovisade förändringar under maj/augusti månad låg på 199 tkr. 
 
 
 

 
 
Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per augusti 
uppgår till 22 mnkr och är rakt periodiserad med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 
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Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 
Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 
övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 
lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom räddningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 
kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt av höjda el och drivmedelspriser. 
 
Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 
med april. 
 
Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till 33,8 mnkr och visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 
varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om 4,2 mnkr 
samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbidragens avräkning mot budgetavvikelse. 
 
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav inom brandskyddstillsynen. På grund av kända 
vakanser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. Årets investeringar kan ge ökade 
kapitalkostnader och internhyran för Falköpings brandstation är högre än den budgetreglering som gjorts 
för årets hyra. Organisationen för Skydd och säkerhet har stärkts med ökad bemanning för 
beredskapsplanering och trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och driftsbidrag från berörda 
kommuner. 
 
Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 
Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all icke 
absolut nödvändig utrustning. Några tjänster inom förvaltningsledning/administration är för tillfället 
vakanta och en möjlighet finns att avbryta rekrytering på dessa. 
 
Investeringsredovisning 
 
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt 6,6 mnkr. 
 
En ny släckbil är under byggnation med planerad leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” ingår 
tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 
lastväxlarflak. 
 
Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med budgeten. Sammanfattningsvis visar nämnden för 
Samshällskydd mellersta Skaraborg ett underskott på 0,6 mnkr. 
 
Deloitte 
2022-10-18 
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Granskningsnoteringar avseende delår 2022 för nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg 
 
Uppföljning verksamhetsmål – dessa är generella för hela kommunen och inte specifika för SMS 
 
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
 
Det finns flera oroväckande trender inom social hållbarhet: en hög andel barn som lever i ekonomiskt 
bistånd, grupper som står långt från arbetsmarknaden, ökande orosanmälningar, minskad upplevelse av 
inflytande och en ökad andel elever som inte har godkända betyg och behörighet för gymnasiet. Det går 
samtidigt att notera positiva drag såsom minskad arbetslöshet och en viss återhämtning i relationer efter 
pandemin när människor återvänder till mötesplatser. Kommunen gör sammantaget mycket för att möta 
utmaningarna i alltifrån arbetsmarknadsinsatser till åtgärder för fullföljda studier. Ett viktigt arbete är den 
samverkan som sker kring barn och unga som varit eller riskerar att bli placerade, där hela familjen får 
stöd. Konsultationsteam på socialtjänsten och föräldraskapsstöd är insatser som syftar till att fånga upp 
och stötta i ett ännu tidigare skede. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att jobba med frågorna. Insatser 
och arbetsprocesser behöver utvecklas för att bryta behovet av ekonomiskt bistånd och få fler i arbete. 
Falköpings kommun behöver fortsätta att stärka främjande insatser för att fånga upp barn och familjer 
samt fortsätta intensifiera era arbetet med dialog och inkluderande 
mötesplatser i efterdyningarna av Covid 19. 
 
Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner. 
 
Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av långsiktiga processer och behov av samverkan. 
Falköpings kommun har fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av infrastruktur, 
kommunikationsmöjligheter, attraktiva skol-samt boendemiljöer. Arbete pågår också med att försköna 
stads- och landsbygdsmiljöer. 
 
Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen. Utmaningar ses i att 
den planerade skolorganisationen påverkas och försenas i väntan på att Platåskolan ska kunna 
färdigställas. Skolorna är idag på många ställen mycket trångbodda. Fler beslut i olika frågor behövs för att 
kunna vidta de åtgärder som krävs för ett fossilfritt Falköping. Den kommande trafikstrategin ses som ett 
steg i rätt riktning. 
 
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. 
 
Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling i 
pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn har påverkats olika mycket 
och ett nytt nuläge kommer växa fram gällande arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och 
samverkansbehov. 
 
Samverkan mellan alla kommunens verksamheter behöver utvecklas för att målet i den reviderade 
arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre 
förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för arbetslöshet 
och utanförskap. En långsiktig effekt förväntas därför vara ett minskat behov av försörjningsstöd. Sett till 
matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så flaggas det att Falköpings kommuns bidrag till ett 
näringsliv som utvecklas är svagare idag än för ett par år sedan. Nationell styrning av bland annat 
remitteringar från Arbetsförmedlingen påverkar hur målgruppen ser ut, och leder till att kommunens 
direkta fokus bör läggas lite mer på individens utveckling framför näringslivets utveckling. Detta 
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för att stärka Falköpings kommuns riktning mot social hållbarhet och acceptera att en god matchning 
mellan personer med ekonomiskt bistånd och näringslivet är en långsiktig process. 
 
Satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väl. Det är idag ett aktivt område 
med mycket trafik som förväntas öka framöver i takt med fortsatta satsningar från både kommunen 
och privata aktörer. 
 
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. 
 
Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning fortsätter genom konkretisering av vad detta i 
praktiken innebär. Utvärdering av arbetsmiljö sker löpande och under våren har en enkät kring 
chefers förutsättningar att utföra sitt uppdrag genomförts. Efter analys har resultatet tydliggjort 
att det är viktigt att fortsätta stärka friskfaktorerna för chefernas hållbarhet i sina roller. 
 
Internt klimatansvar tas genom att nämnderna genomför många olika typer av aktiviteter inom 
fastställda fokusområden för klimatarbetet. Verksamheterna går mot mer processbaserade 
arbetssätt. Utveckling av dialogbaserad planering och uppföljning pågår och erfarenhetsutbyte 
mellan förvaltningarna sker. Digitaliseringen är en möjliggörare för att kvalitetssäkra processer, 
samtidigt som den kan bidra till ökad service för den enskilde. 
 
Förväntad utveckling SMS 
 
Utifrån rådande säkerhetsläge kommer mycket fokus ligga på att säkerställa kommunernas samt 
räddningstjänstens förmåga att hantera eventuella störningar samt räddningstjänst under höjd beredskap. 
Arbetet med att säkerställa kommunernas ledningsförmåga under höjd beredskap från skyddad 
ledningsplats fortgår och förväntas gå in i fas 2 under hösten. Räddningstjänsten har i dag redan ett väl 
fungerande redundanssamarbete tillsammans med NÄRF och RÖS ledningssystem som troligtvis kommer 
utökas med SÄRF under året. Troligen kommer viss rörlighet mellan systemen att fortsätta under de 
närmaste åren. 
 
Driftredovisning/ Finansiell uppföljning 
 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg redovisar ett utfall 2021 under augusti månad på 21 833 
tkr samt samma månad under 2022 med ett ökat underskott på 23 522 tkr. Budgeten för 2022 redovisar 
ett underskott på 33 220 tkr samtidigt som prognos för 2022 är 33 842 tkr, alltså avviker prognos med 622 
tkr. Redovisade förändringar under maj/augusti månad låg på 199 tkr. 
 
 
 

 
 
Utfall 
Nämndens utfall per augusti uppgår till -23,5 mnkr och utgör 71 % av årets budget. Budgeten per augusti 
uppgår till 22 mnkr och är rakt periodiserad med en tolftedel per månad och motsvarar 67 %. 
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Två av tre månaders kostnader för sommarpersonal ingår i utfallet som en normal avvikelse från budget. 
Liksom hos flera av kommunens förvaltningar, var sjuktalen mycket höga i början av året på grund av 
Covid-19. För räddningstjänsten blev det mycket kostsamt att bibehålla full bemanning med stort 
övertidsuttag som följd. Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader täcker delvis kostnadsökningen. 
Antalet brandinspektörer har utökats för att klara ökat lagkrav för tillsynsverksamhet. Anpassning till 
lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom räddningstjänsten har bidragit till högre kostnader för 
kompetenshöjning i organisationen. Vakanta tjänster sänker kostnaderna. Ökad oro i omvärlden påverkar 
det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt av höjda el och drivmedelspriser. 
 
Externutbildningar återupptogs från maj månad vilket inneburit lägre intäkter under perioden fram till och 
med april. 
 
Prognos 
Prognosen för årets utfall uppgår till 33,8 mnkr och visar ett underskott om 1,7 mnkr (per april 1,1 mnkr) 
varav Falköpings kommuns andel uppgår till 0,6 mnkr. Avvikelserna visar ökade kostnader om 4,2 mnkr 
samt ökade intäkter om 2,6 mnkr före driftsbidragens avräkning mot budgetavvikelse. 
 
Personal- och verksamhetskostnader påverkas av effekterna av hög sjukfrånvaro i början av året, risken 
för varaktighet i höga drivmedelspriser, ökat behov av kompetensutveckling för ny ledningsorganisation 
för kommunal räddningstjänst samt ökade lagkrav inom brandskyddstillsynen. På grund av kända 
vakanser, bland annat förvaltningschef, mildras effekterna. Årets investeringar kan ge ökade 
kapitalkostnader och internhyran för Falköpings brandstation är högre än den budgetreglering som gjorts 
för årets hyra. Organisationen för Skydd och säkerhet har stärkts med ökad bemanning för 
beredskapsplanering och trygghetsarbete. Kostnaderna täcks av statsbidrag och driftsbidrag från berörda 
kommuner. 
 
Åtgärder för att nå balans 
Då stor del av SMS verksamhet är lagstyrd så är det svårt att genomföra besparingar inom verksamheten. 
Förvaltningschefen har uppmanat till ”allmän återhållsamhet” och förbereder för inköpsstopp för all icke 
absolut nödvändig utrustning. Några tjänster inom förvaltningsledning/administration är för tillfället 
vakanta och en möjlighet finns att avbryta rekrytering på dessa. 
 
Investeringsredovisning 
 
Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,2 mnkr med tillägg för ombudgering av 0,4 mnkr 
från föregående år. Totalt 6,6 mnkr. 
 
En ny släckbil är under byggnation med planerad leverans i slutet av året. Sista etappen av utbyte av 
utrustning för rökskydd sker i Götene. Utrustningen tas i bruk under hösten. I utfallet under ”Övrigt” ingår 
tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning som placerats på brandstationen i Falköping samt ett 
lastväxlarflak. 
 
Prognosen för årets investeringar ligger i nivå med budgeten. Sammanfattningsvis visar nämnden för 
Samshällskydd mellersta Skaraborg ett underskott på 0,6 mnkr. 
 
Deloitte 
2022-10-18 
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Plats och tid 2022-11-11 kl. 08:30-12:00

Ledamöter Beslutande Närvarande Ersättare
Katarina Jonsson, Skövde
Jonas Sundström, Lidköping
Anna-Karin Skatt, Tidaholm
Johan Abrahamsson, 
Mariestad
Daniel Andersson, Essunga
Adam Johansson, Falköping
Carina Gullberg, Gullspång
Petter Johansson, Grästorp
Susanne Andersson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo
Catarina Davidsson, 
Karlsborg
Gunilla Druve Jansson
Rolf Eriksson, Tibro
Bengt Sjöberg, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Runo Johansson, Tidaholm
Janne Jansson, Mariestad (§69-76)
Peter Andreasson, Essunga
Ingvor Bergman, Falköping
Björn Thodenius, Töreboda
Åsa Karlsson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Jonas Davidsson, Karlsborg
Ylva Pettersson, Skara
Karin Arvidsson, Töreboda

Övriga deltagande Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund
Hans Olsson, Göteborgsregionen
Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen
Thomas Boström, Skaraborgs Kommunalförbund
Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund
Kristina Jonäng, VGR
Eva-Lena Öhman, VGR
Alex Bergström, VGR
Anders Carlberg, VGR
Ulrika Bokeberg, VGR
Ulrika Frick, VGR
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Jonas Sundström

Sekreterare Siw Adamson Paragrafer §63/22-§76/22
Ordförande Katarina Jonsson
Justerande Jonas Sundström
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3

§ 63/22
Fyllnadsval Janne Jansson, Mariestad
SKBKF2022.0119

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 63/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Ida Ekeroth Clausson från sitt uppdrag som ersättare i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion.

Direktionen beslutar att välja Janne Jansson som ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds 
direktion resterande mandatperiod.

Bakgrund
Vid Mariestads kommuns fullmäktigesammanträde 2022-10-31 valdes Janne Jansson som 2:e vice 
ordförande och tillika oppositionsråd för mandatperioden 2022-2026.

Handlingar
        

Skickas till
Mariestads kommun
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§ 64/22
Fyllnadsval Gunilla Druve Jansson och Ylva Pettersson 
samt entledigande av Per-Åke Pettersson, Skara
SKBKF2022.0118

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 64/22

Beslut
Direktionen beslutar att entlediga Ylva Petersson och Per-Åke Peterson från sina uppdrag i 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion som ordinarie ledamot respektive ersättare.

Direktionen beslutar att välja Gunilla Druve Jansson som ordinarie ledamot och Ylva Peterson som 
ersättare i Skaraborgs Kommunalförbunds direktion resterade mandatperiod.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Skara kommun har vid sammanträde 2022-10-17 valt Gunilla Druve Jansson 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd för mandatperioden 2022-2026. 
Och Ylva Petersson till Kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd för 
mandatperioden 2022-2026.

Handlingar
        

Skickas till
Skara kommun
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§ 65/22
Statsbidrag för suicidpreventivt arbete, fördelning av 
kvarvarande medel
SKBKF2022.0108

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 65/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera socialchefernas beslut och lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund
Sedan 2020 har kommunalförbundet kunnat rekvirera statsbidrag för suicidpreventivt arbete. De 
regionala handlingsplanerna Psykisk hälsa och Suicidprevention styr och stödjer arbetet och har 
antagits av samtliga kommuner. Suicidprevention är en utmaning som bör hanteras 
förvaltningsövergripande.

För kommunerna i Skaraborgs räkning är det Socialchefsgruppen som beslutar om fördelning och 
inriktning. Gruppens beslut förankras i Kommunchefsgrupp och Direktion.

Kommunchefer har sedan 2020 utsett kontaktpersoner som drivit och hållit samman arbetet i 
respektive kommun. I samtliga kommuner finns nu uppbyggda strukturer för ett långsiktigt, hållbart 
och förvaltningsgripande suicidpreventivt arbete samt handlings-/aktivitetsplan. Kommunerna har 
också genomfört ett antal utbildningsinsatser främst riktade till anställd personal, men också till 
allmänhet och samverkansparter. Fem kommuner har utbildat YAM-instruktörer.

Socialchefsgruppens beslut
Utifrån att kontaktpersoner, strukturer och handlingsplaner nu finns i samtliga kommuner, har 
Socialchefsgruppens beslutat att kvarvarande medel (2,7 mkr) fördelas till kommuner för användning 
utifrån egna, kartlagda behov. Medlen fördelas enligt befolkningsnyckel.

Människor som lever med någon som har psykisk ohälsa, gör suicidförsök eller genomför suicid, 
behöver stöd. Därför har socialchefsgruppen beslutat att fördela 600 tkr till kommunernas 
anhörigstödsverksamheter. Medlen var avsedda för 50% projektledare tillsammans med 
vårdsamverkan, men planen reviderades.

Parallellt med kommunernas suicidpreventiva arbete pågår ett suicidpreventivt arbete i 
Vårdsamverkan Skaraborg. Beslut om fördelning av medel och inriktning görs i styrgrupp 
Vårdsamverkan och återfinns i Delregional aktivitetsplan psykisk hälsa tillsammans med 
aktiviteterna Barns och ungas psykiska hälsa, Samsjuklighet och SIP/Samverkanskompetens.
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§ 66/22
Information angående revidering av ägardokument för 
Gryning Vård AB
SKBKF2022.0114

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 66/22

Beslut
Direktionen godkänner informationen och tar upp ärendet för beslut vid direktionens möte i 
december 2022.

Bakgrund
Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har
förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för
bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Under 
våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga 
förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för 
diskussion vid ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inte fanns 
förutsättning för beslut om avyttring Det konstaterades samtidigt att ägarrepresentanterna bör 
få i uppdrag att se över och vid behov uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och 
bolagsordning. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas 
behov och minska den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid.

Direktionen uppdrog 2022-02-04 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget att tillsammans med 
övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och vid behov ta fram förslag på 
uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning samt styrelsesammansättning. 
Övriga kommunalförbunds styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina 
ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings 
bolagsstämma 2023. GR:s förbundsdirektör har lett processen med översynen, enligt uppdrag 
från ägarsamrådet 2022-06-15. Avstämning har underhand skett med övriga ägarombud samt 
vid behov även med bolagets styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokument har 
tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 
2022-2023.

Vid dagens möte presenterar företrädare från GR genomförd översyn och förslag till ändringar i 
bolagets styrande dokument.
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Handlingar
Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB 2022-10-31.docx                                                                                                                                                    
Nytt Ägardirektiv utkast 2022-10-21.pdf                                                                                                                                                    
Ny Bolagsordning utkast 2022-10-21.pdf                                                                                                                                                    
Nytt aktieägaravtal (Konsortialavtal ) utkast 2022-10-21.pdf
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§ 67/22
Bilda en Kinnekulletåggrupp för att samla och tillvara 
kommunernas intressen av framtida tågtrafik.
SKBKF2022.0110

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 67/22

Beslut
Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören i Skaraborgs Kommunalförbund att bilda en 
Kinnekulletåggrupp.

Bakgrund
Kinnekullebanan är den oelektrifierade järnvägssträckan mellan Håkantorp och Gårdsjö. Dagens 
Kinnekulletåg trafikerar i huvudsak sträckan Hallsberg-Herrljunga med några förlängda direktturer 
till Örebro och Göteborg. Trafiken sker både på Västra stambanan, Älvsborgsbanan samt 
Kinnekullebanan. 

Under de senaste åren har det pågått diskussioner kring tågfordon och drivmedel. Det har också 
kommit förslag på förändringar i trafikering där fordonsfrågan är en avgörande förutsättning för den 
framtida trafiken. En del av de förslagna förändringarna är i enlighet med den politiskt förankrade 
Målbild Tåg 2028, medan andra förslag gör stora avsteg ifrån målbilden. 

Kinnekullebanan har ett stort underhållsbehov, där stora delar av bankroppen behöver byggas om. 
Den reinvestering som fanns med i tidigare Nationell plan 2018-2029, återfinns inte i den nya planen 
(2022-2033) som beslutades i juni 2022. 

När det gäller tågtrafiken på den oelektrifierade Kinnekullebanan hänger frågor kring infrastruktur, 
fordon och tågtrafik tydligt ihop. 

Skaraborgs kommuner utmed Kinnekullebanan behöver bli tydligare i kommunikationen kring 
Kinnekullebanan samt kring framtida trafikering och fordonsfrågor kopplat till Kinnekulletåget. 
Därför föreslås bildandet av en Kinnekulletåggrupp. Skaraborgs Kommunalförbund föreslås få 
uppdraget att facilitera Kinnekulletåggruppen.

Beredning
Formerna för gruppen, politisk förankring, tjänstepersoners medverkan med mera bör diskuteras i 
KC-nätverket samt Presidiet.
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§ 68/22
Information om rekvirering av kommunernas 
medfinansiering av E20
SKBKF2022.0116

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 68/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna.

Bakgrund

2028 beräknas E20 genom Skaraborg vara färdigbyggd. Kommunerna i Skaraborg är med och 
medfinansierar i enlighet med det Huvudavtal som tecknades 2014, samt Tilläggsavtal som 
tecknades 2020. För 2022 års medfinansiering har Skaraborgs 15 kommuner att betala 81.745.413 kr. 

Kommun % 2022

Essunga 2,013%               1 645 535 kr 

Falköping 12,260%             10 021 988 kr 

Grästorp 1,281%               1 047 159 kr 

Gullspång 2,196%               1 795 129 kr 

Götene 7,503%               6 133 358 kr 

Hjo 0,915%                  747 971 kr 

Karlsborg 0,549%                  448 782 kr 

Lidköping 14,822%             12 116 305 kr 

Mariestad 13,997%             11 441 905 kr 

Skara 10,430%               8 526 047 kr 
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Skövde 20,677%             16 902 499 kr 

Tibro 1,098%                  897 565 kr 

Tidaholm 1,098%                  897 565 kr 

Töreboda 2,378%               1 943 906 kr 

Vara 8,783%               7 179 700 kr 

100,000%             81 745 413 kr 

Fakturor skickas ut i november ifrån Skaraborgs Kommunalförbund, och Skaraborgs samlade 
medfinansiering för 2022 ska vara Trafikverket tillhanda senast 2022-12-31.

Indexuppräkning upphör ifrån juli 2022
När E20 projektens totala upparbetning når 1333mnkr upphör uttaget av index för medfinans. Datum 
då detta uppnåddes var i mitten av juli 2022, därmed skall index för 2022 endast omfatta de sex 
första månaderna när detta rekvireras under 2023. Under 2023 kommer därför en definitiv betalplan 
för kommande års medfinansiering, som därefter inte indexuppräknas. 2022 års betalplan innehåller 
en senareläggning av medfinans till år 2026 i form av en likviditetsförskjutning som inte 
indexuppräknas.

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 69/22
Höstens politiska samtal VGR och kommunerna
SKBKF2022.0113

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 69/22

Beslut
Direktionen tackar för ett bra samtal och gott samarbete under mandatperioden.

Presidierna för regionalautvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden vill ha en 
regelbunden politisk dialog med de 4 kommunalförbunden, där direktionerna har möjlighet 
att lyfta aktuella frågor.
Den 11 oktober 2022 besöks Skaraborgs Kommunalförbund av representanter från de olika 
presidierna.

Frågor som Direktionen vill lyfta:

Etablering/följdetableringar;
Det pågår ett arbete med att etablera en battericellsfabrik i Mariestad. Denna och de förväntade 
följetableringar kräver en samordning av samhället. Direktionen önskar inleda diskussionen kring 
hur samordning kan ske mellan VGR och kommunerna.

Kompetensförsörjning, internationell house;
Svensk och internationell kompetens kommer att behövas. Direktionen ser ett behov samtal kring 
detta.

Gröna näringar;
Utvecklingsområdet Gröna näringar är särskilt starkt i Skaraborg. Under åren har diskussion förts om 
att Skaraborg ska ta ett extra ansvar inom exempelvis livsmedelsfrågor med flera. Direktionen 
önskar fördjupa denna dialog inför ett framtida ställningstagande.

Infrastruktur, Kollektivtrafik;
Mot bakgrund av att det pågår stora och omfattande etableringar och andra samhällspåverkande 
insatser görs bedömningen att de grundläggande förutsättningarna för planering av infrastruktur och 
kollektivtrafik ändras. Direktionen undrar om det är läge revidera planeringsförutsättningarna? 
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§ 70/22
Delregionalt kollektivtrafikråd i eventuellt ny skepnad
SKBKF2021.0057

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 70/22

Beslut
Medlemskommunerna i Skaraborgs Kommunalförbund föreslås utse kommunstyrelsens ordförande 
som ordinarie ledamot i Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) och dess oppositionsföreträdare som 
dennes ersättare.

Detta sker mot bakgrund att DKR kan få ett utökat uppdrag där även frågor som berör 
infrastrukturplanering med mera kommer att hanteras.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har fastställt ny politisk organisation att gälla för kommande 
mandatperiod. I den nya organisationen upphör nuvarande Kollektivtrafiknämnd. Ansvar för 
kollektivtrafikfrågorna förs till den nybildade Kollektivtrafik- och Infrastrukturnämnden. Denna 
nämnd får till ansvar att hantera såväl kollektivtrafikfrågor som frågor som berör infrastruktur m.m.

Västra Götalandsregionen har framfört förslag om att dialog mellan regionen och 
kommunalförbunden i dessa frågor kan föras inom ramen för Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 
som då ges ett utökat uppdrag. 

Presidiet vid Skaraborgs Kommunalförbund konstaterar att om så blir fallet kommer DKR:s 
beslutstyngd att öka och att kommunerna behöver svara upp med en bemanning som motsvarar detta. 
Ledamöter i DKR har utsetts via separata val i kommunerna.

Förslagsvis utser Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner de ledamöter som ingår i 
förbundets direktion att även utgöra representanter i DKR. Det vill säga kommunstyrelsens 
ordförande som ordinarie ledamot och oppositionsföreträdaren i kommunen som dennes ersättare.

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna

238



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte         Datum: 2022-11-11 kl. 08:30-12:00
                                                                      13 (19)

§ 71/22
Uppföljning etableringsarbetet
SKBKF2022.0100

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 71/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna

Bakgrund
I uppdraget ligger att presentera förslag till arbetsstruktur, innehåll och omfattning för att 
lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat bostadsförsörjning/
samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och kollektivtrafik, 
utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning.

I uppdraget ingår att ta fram förslag till en indikativ finansieringsmodell. 

Direktionen kommer få en särskild roll för politisk samordning inom Skaraborg och med 
aktörer i Västsverige och övriga Sverige. Direktionens presidium blir det beredande organet 
i dessa frågor. 

Innan årets slut ska förbundsdirektören tillsammans med kommundirektörsnätverket 
presentera ett utkast till analys av läget i Skaraborg och behovet av samordning.

Ett urval av aktiviteter efter Direktionsmötet den 7 oktober 2022.
Styrgruppen (kommundirektörerna i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad
- har haft mete med VGR angående samverkan och rollfördelning;
- möte med Länsstyrelsen 
-förankring i hela kommundirektörsgruppen
-Bostadsförsörjningsstrategi Skaraborg – underlag inför upphandling tas fram
-Kollektivtrafik - Gemensam översyn av Skaraborgs infrastruktur initieras tillsammans med 
VGR/Västtrafik
-Infrastruktur - Gemensam översyn av Skaraborgs infrastruktur initieras tillsammans med  VGR, 
trimningsåtgärder / behov kompletteringar
-Extern finansiering -Team med VGR tillsatt (EU, Nationellt, Regionalt)
-Kompetensnavet – bemannat och i drift

Skrivning av uppdraget, med rollfördelning, tidplan pågår – beslutsärende i december 2022.
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§ 72/22
Extra direktionsmöte den 13 januari 2023
SKBKF2022.0115

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 72/22

Beslut
Direktionen beslutar om ett extra direktionsmöte den 13 januari 2023 för att fastställa 
Skaraborgs Kommunalförbunds direktion inklusive presidium för mandatperioden 2023 – 
2026 med mera.

Bakgrund
Med anledning av en ny mandatperiod behöver den nya direktionen fastställas så snart som 
möjligt liksom val av presidium och beslut om firmatecknare.
Presidiet har därför föreslagit ett extra direktionsmöte den 13 januari 2023, då inga övriga 
ärenden finns på agendan utan enbart valärenden. 

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 73/22
Rapport från förbundsdirektören 2022-11-11
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 73/22

Beslut
Direktionen tackar för informationen som läggs till handlingarna

Bakgrund
Uppdrag från förra mötet
Ökade kostnader för placering inom HVB m.m.

- Uppgiften överlämnad till socialchefsnätverk att studera och återkomma med 
rekommendation.

Elnätskapacitet m.m.
- Kommundirektörerna har haft en första dialog med ett urval av elbolagschefer. Finns 

behov av att lyfta elfrågan frågan Skaraborgsstrategiskt perspektiv. Framför allt för 
att klara pågående omställning av befintliga företag. Tas upp på nästa 
kommundirektörsmöte. 

Statens frånvaro – i synnerhet Arbetsförmedlingen
- Dialog inledd med VGR Regional utveckling och arbetsmarknadschefer. 

Kommundirektörerna konstaterar att frågan ligger utanför förbundets uppdrag och 
bör drivas i ren mellankommunal samverkan.
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§ 74/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 74/22

Beslut
Ordföranden tackar för informationen.

Bakgrund

Västkom / SRO
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Saknas förutsättningar att teckna reviderat avtal.
Nuvarande avtal gäller. Förlängs med två år.
Till detta finna fyra överenskommelser – varav tre förlängs automatiskt

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver beslutas. 
Förslag – förlängning två i taget. 
SRO 29/11.

FVM
Införandeplan
VGR tar större ansvar
Nytt namn – Millenium
Arbete med option 2 och option 3 läggs ned
VästKom har direktdialog med kommunerna, ej via förbundet, om kostnader.

BHU
Bredbandsutveckling och bredbandsstöd
Det finns pengar kvar för medfinansiering!
Kontakta Eric Åkerlund på VGR
Bredband i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Lägesrapport ACCEL 
Svenska kraftnät, VGR, Länsstyrelsen har startat en gemensam arena för att underlätta för 
elnätsutbyggnaden i Västsverige. (Detta berör inte produktion)
Elektrifiering - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
Behovet finns i Skaraborg. Omställning och etablering.
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Kommunernas elektrifieringsresa
VGR erbjuder stöd (ekonomiskt och kompetens) för kommunerna att utveckla 
Energiplaner/Elförsöjningsplaner – samhällsbyggnadscheferna informeras
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§ 75/22
Anmälningsärenden Direktionen 2022-11-11
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 75/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
2022-10-19 Sammanställning Politiskt samråd (SRO)                                                                                                                                                    
Protokoll PSS 221006
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§ 76/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-11-11 76/22

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Bengt Sjöberg ger rapport från senaste mötet med gruppen Politiskt samråd för Naturbruk.
Angående nytt samverkansavtal kring naturbruksavtal väntas samtliga kommuner ha undertecknat 
avtalet innan årsskiftet.
Den särskilda gruppen Politiskt samråd för Naturbruk föreslås upphöra. Den politiska dialogen 
mellan kommunerna och regionen kommer framöver att föras inom ramen för Beredningen för 
hållbar utveckling (BHU).
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