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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/64 

2022-01-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för 
kommunstyrelsen avseende november månad år 
2022 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsens helårsprognos visar ett överskott mot budget på 9,0 miljoner kronor. 
Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv utveckling av 
pensionskostnader för hela kommunen. 

Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos – november 2021 (Kommunstyrelse). 
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsens helårsprognos är ett överskott mot budget på 9,0 miljoner kronor. Prognosen 
beror främst på ej förbrukade medel för prognososäkerhet och på en positiv utveckling av 
pensionskostnader för hela kommunen. Kommunledningsförvaltingen förväntas redovisa ett 
överskott mot budget på 1,0 miljoner kronor. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten 
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. 
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har 
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar 
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som 
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och 
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden 
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är ett överskott mot budget på 9,0 miljoner kronor. 
Avvikelsen motsvarar 28,3 procent av styrelsens budgetram för år 2021. Jämfört med 
föregående prognos (daterad oktober-månad) har överskottet mot budget ökat med 0,5 
miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på en förbättring av helårsprognosen för 
kommunledningsförvaltningens enheter. 

  

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 24,8 24,8 24,8 24,8 x x 23,8 23,8 23,3 22,8  

Budgetr
am 

 31,8 31,8 31,8 31,8   31,8 31,8 31,8 31,8  

Avvikels
e (mnkr) 

 7,0 7,0 7,0 7,0   8,0 8,0 8,5 9,0  

Avvikels
e (%) 

0 22,0 22,0 22,0 22,0 0 0 25,2 25,2 26,7 28,3 0 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 4 497 4 497 0 5 850 

Verksamhetens kostnader -66 812 -67 812 1 000 -63 374 

- varav personalkostnader -28 976 -28 976 0 -28 676 

Verksamhetens nettokostnader -62 315 -63 315 1 000 -57 524 

Budgetram 63 315 63 315 0 61 710 

Nämndens avvikelse 1 000 0 1 000 4 186 
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Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som 
bedrivs inom kommunledningsförvaltningen, med förvaltningens olika enheter. Del två är de 
delar som avser hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen 
(finansförvaltningen). Denna del innefattar pensioner, bidrag, transfereringar och 
prognososäkerhet för hela kommunen. 

Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar ett överskott mot budget 
på 1,0 miljoner kronor.  

Förvaltningen bedömer att pandemin och nuvarande anställningsrestriktioner kommer att 
generera minskade kostnader för näringslivsenheten för 0,8 miljoner kronor samt minskade 
personalkostnader för 0,5 miljoner kronor. Prognosen för budgeterade medel för oförutsedda 
behov och politiska prioriteringar visar en positiv avvikelse mot budget för 0,5 miljoner 
kronor. 

Överskottet förväntas kompensera ökade licenskostnader som IT-avdelningen uppskattar i 
0,5 miljoner kronor samt ett underskott för överförmyndarverksamheten på 0,3 miljoner 
kronor. Underskottet beror på högre kostnader för gode män för perioden. 

Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 8,0 miljoner kronor. Överskottet 
består av budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen som uppgår till 7,0 
miljoner kronor samt en positiv utveckling av överskottsfonden hos KPA som har använts till 
betalning av pensionspremier (1,0 miljoner kronor). 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden: 

• Att medel för oförutsedda behov för kommunstyrelsen för 2021 som uppgår till 1,2 
miljoner kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas. 

• Att medel för prognososäkerhet för 2021 uppgår till 7,0 miljoner kronor (2,8 miljoner 
kronor år 2020). 

• Att pensionskostnaden för 2021 följer senaste pensionsprognosen från 
pensionsbolaget KPA. 

• Att budgeterade medel för politiska budgetprioriteringar som uppgår till 2,55 miljoner 
kronor (oförändrat mot föregående år) kommer att förbrukas. 

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

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 0,25 0,25 

Minskade intäkter   

Utökade statliga bidrag   

Övrigt   

Total påverkan 0,25 0,25 

 0,25 0,25 

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

Enligt prognosen för helåret kommer kommunstyrelsen att nå en budget i balans. Det 
föreligger inte något behov av åtgärdsplan. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Totalt     
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502- 60 63 50 
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www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-15 
 
Ärendenummer 
2021/63 Kommunstyrelsen 
   
Louise Holmvik     
0502-60 60 34 
louise.holmvik@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende november månad år 2021 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av Strategisk plan 
och Budget 2021-2023 att samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen ta fram 
en ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober månad.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-02, §166/2019, att nämnderna utöver de 
befintliga månads- och delårsrapporterna ska rapportera till kommunstyrelsen 
en uppdaterad helårsprognos för innevarande år.  
 
Rapporteringen ska fortgå tills beslutet upphävs.  Kommunstyrelsen beslutade 
även att uppdra till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans.  
 
Alla nämnders protokoll var inte justerade vid utskick av denna rapport.  
 
Beslutsunderlag 
✓ Helårsprognos november 2021 (Tidaholms kommun). 

 
Utredning 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över verksamheternas mål och att 
ekonomin efterlevs.  
 
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att begära in åtgärdsplaner 
från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till 
underskottet. 
 
Alla nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2021.    
 
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och bidrag.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

Prognosen efter november månad visar ett resultat på 45,7 miljoner kronor, 
vilket är ett överskott mot budget på 28,7 miljoner kronor. Det motsvarar 5,5 
procent av skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde 
för god ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.  
 
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de 
ekonomiska förutsättningarna på grund av den pågående pandemin. 
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre 
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren. 
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att 
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs. 
 
I delårsrapporten för Tidaholms kommun 2021 så är prognosen att ett av 
kommunfullmäktiges strategiska mål inte kommer att uppnås. Orsaken är 
Covid-19 pandemin som pågått under hela 2021. Det har medfört att 
evenemang inte har kunnat genomföras samt att kommunens 
besöksverksamheter varit stängda i mycket stor utsträckning.  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Alla nämnder 
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1 Inledning 

Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november innehåller 
rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett förväntat utfall i 
förhållande till nämndens budget. 
Vid avvikelser mot budget skall nämnden besluta om en åtgärdsplan. När nämnden har 
fastställt månadsrapporter och helårsprognoser tar även kommunstyrelsen del av respektive 
rapport. 
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2 Sammanfattning 

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 45,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 5,5 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 
budget på 28,7 miljoner. 

Prognosen är ett resultat som är 2,3 miljoner lägre än prognosen daterad oktober 2021. 
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3 Ekonomi 

3.1 Uppföljning 

3.2 Prognos kommunen 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x -30,8 -31,4 -33,7 -31,6   -41,9 -44,3 -48,0 -45,7  

Budgete
rat 
resultat 

 17,0 -17,0 -17,0 -17,0   -17,0 -17,0 -17,0 -17,0  

Avvikels
e (mnkr) 

 47,8 14,4 16,7 14,6   24,9 27,3 31,0 28,7  

             

Prognos 
resultat 
(%) 

 3,7 % 3,8 % 4,1 % 3,8 %   5,0 % 5,3 % 5,8 % 5,5 %  

             

Tidaholms kommuns budget för 2021 är ett resultat 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 
procent av skatter och generella bidrag. 

Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 45,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat 
på 5,5 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot 
budget på 28,9 miljoner. 

Överskottet beror till största del på: 

• Skatter och generella bidrag som är 13,9 miljoner kronor  

• Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor 

• Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 2,2 miljoner kronor 

• Kommunstyrelsens överskott om 1,0 miljoner kronor 

• Finansförvaltningens överskott om 8,0 miljoner kronor 

• Avskrivningar 1,4 miljoner kronor 

• Finansiella kostnader 6,0 miljoner kronor  

• Reavinster 1,2 miljoner kronor. 

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för: 

• Samhällsbyggnadsnämnden om 4,0 miljoner kronor 

• Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor 

• Renhållningsverksamheten om 0,5 miljoner kronor. 

Budget i balans redovisas för barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen är ett resultat som är 2,3 miljoner lägre än prognosen daterad oktober 2021. 
Förändringen av det prognostiserade resultatet beror på flera förändringar avseende: 

• nämndernas verksamheter sammantaget har försämrats med 2,3 miljoner kronor 

  

Resultaträkning 

Resultaträkning - (tkr) 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
 

Utfall 
2020 

Avvikelse 
mot fg år 

Verksamhetens intäkter     -196 250 196 250 
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Verksamhetens kostnader 748 304 755 700 -7 396  930 886 -182 582 

Avskrivningar 38 316 39 683 -1 367  36 495 1 821 

Verksamhetens nettokostnader 786 620 795 383 -8 763  771 131 -24 662 

Skatteintäkter -597 268 -578 371 -18 897  -572 606 -24 662 

Generella statsbidrag och utjämning -234 559 -239 512 4 953  -217 095 -17 464 

Verksamhetens resultat -45 207 -22 500 -22 707  -18 570 -66 788 

Finansiella intäkter -1 410  -1 410  -1 322 -88 

Finansiella kostnader 960 5 500 -4 540  1 069 -109 

Resultat efter finansiella poster -45 657 -17 000 -28 657  -18 823 -66 985 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat -45 657 -17 000 -28 657  -18 823 -66 985 

  

Nämndernas prognoser 

Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 2,2 
miljoner kronor, vilket beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt barn- och 
ungdomsvård. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos är motsvara en budget i balans 

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 4 miljoner kronor 
som består av flera delar.  Orsaker till underskottet är förseningar av de anpassningsåtgärder 
som nämnden skall genomföra har försenats, införande kostnader av måltidsenheten samt 
engångseffekter inom trafikområdet. 

Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner kronor. 
Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin. 

Kommunstyrelsens prognosprognos är ett överskott för helåret på 1,0 miljoner kronor, 
vilket i stort beror på anställningsrestriktioner och oförbrukade medel i oförutsedda medel, 
vilket delvis motverkas av ökade kostnader för IT-licenser. 

Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 8,0 miljoner kronor.  Prognosen inkluderar 
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela 
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen. Finansförvaltningens prognos 
inkluderar även kommunens prognos för reavinster om 1,2 miljoner. 

  

  

Budgetavvikelser 

Sammanställning 
budgetavvikelser (tkr) 

Budget 2021 Helårsprognos Prognos avvikelse 

Nämnd 

Kommunstyrelse 63 315 62 315 1 000 

Jävsnämnd 316 316 0 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 978 -500 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 340 485 0 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 312 971 2 196 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 36 439 -4 000 
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Finansförvaltningen -30 500 -39 700 9 200 

Summa nämnder 755 700 747 804 7 896 

    

Finansiering 

Skatteintäkter -578 371 -597 268 18 897 

Generella bidrag -239 512 -234 559 -4 953 

Finansiell kostnad och intäkt 5 500 -450 5 950 

Avskrivningar 39 683 38 316 1 367 

Summa finansiering -772 700 -793 961 21 261 

    

Totalt skattefinansierad 
verksamhet 

-17 000 -46 157 29 157 

    

Affärsdrivande verk 

Vatten- och avloppsverk    

Renhållningsverk  500 -500 

Summa affärsdrivande verk  500 -500 

    

Totalt -17 000 -45 657 28 657 

  

Finansförvaltningens prognos ovan inkluderar kommunens prognos för reavinster om 1,2 
miljoner. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-06 
 
Ärendenummer 
2021/91 Kommunstyrelsen 
   
Federico Dell'Anna     
0502-60 60 94 
federico.dellanna@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens investeringsbehovsanalys 
2023-2033 
 
Ärendet 
 
Förvaltningen har upprättat en investeringsbehovsanalys för 
kommunstyrelsen, för perioden 2023-2033. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelse - analys 10 åriga investeringsbehov 2023-2033 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

 att godkänna upprättat förslag till investeringsbehovsanalys för vidare 
hantering i budgetberedning. 
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Investeringsbehovsanalys Planeringsår 2022

Datum:  december 2021 8,5          2,1          2,4            2,3         0,5            1,7         0,5            1,0        1,3        1,7       0,5       

A B C D E F G I

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

Nämnd Investeringsbehov Kort Beskrivning Motivation
Nämndens interna 

prioritering

 Uppskattad 

totalkostnad 

(mnkr) 

 Beräknat 

start år? 
 Status 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Reinvestering

Kommunstyrelse / Kommunfullmäktige Renovering av stadshuset

Förstudie ombyggnad, anpassning och 

renovering av Stadshus samt del av 

Midgård beslutat 2017-06-07

FB - Funktionalitet byggnad Förstudie ej påbörjad              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kommunstyrelse / Kommunfullmäktige Ny fullmäktigesal/nämndssal

Tillskapande av ny fullmäktigesal, bättre 

konferensmöjligheter för 

tjänstepersoner och politiker

FB - Funktionalitet byggnad                                0,8    
Ingår i  stadshusets 

förstudie.Ej påbörjad.
             -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kommunstyrelse / Kommunfullmäktige Summa                                0,8    

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk
Utbyte nätverksswitchar (totalt 75st) 

och AP (totalt 400st) inklusive UPS
FB - Funktionalitet byggnad 1                                2,5    2022

Årligt utbyte med 

start år 2019, livslängd 

5-7år

          0,30              0,25                0,25             0,25                0,25             0,25                0,25            0,25            0,25           0,25           0,25    

IT - IT gemensamt och nätverk Nätverk Utbyte distibutionssswitchar FB - Funktionalitet byggnad 1                                0,6    2022 livslängd 5-7år           0,30                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Coreswitch
Utbyte befintlig coreswitch Stadshus 

(2st)
FB - Funktionalitet byggnad 2                                1,2    2028              -                   -                     -                  -                     -                 1,2                   -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Backup Utbyte av nuvarande backup FB - Funktionalitet byggnad 1                                0,5    2023 förstudie ej startad             0,5                 -                     -                  -                     -                  -                     -                0,5               -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Växel
Utbyte befintlig växel och 

hänvisningssystem
FV - Funktionalitet verksamhet 1                                0,5    2022 förstudie startad             0,4                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk DC Uppgradering av DC lokal/utrustning FV - Funktionalitet verksamhet 2                                0,2    2022 förstudie ej startad              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Summa                                5,5    

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Fiber

Utbyte befintlig fiber bland annat mellan 

museet och biblioteket inkl flytt av 

fiberutrustning

FB - Funktionalitet byggnad 2                                0,3    2022 planerat underhåll             0,1                0,1                   -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT -  Utveckling Fibernät, kommunägt Telefoni
Telesteg kommunens verksamhet (prio 

knutpunkt biblioteket och museet)
FB - Funktionalitet byggnad 1                                0,4    2022

 förstudie  med 

leverantör att göra 

under 2020 

            0,1                0,1                  0,1                -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Summa                                0,7    

IT - IT gemensamt och nätverk Print kommungemensamt Utbyte befintlig print (totalt ca 50st) FV - Funktionalitet verksamhet 2                                2,5    2022

Årligt utbyte med 

start år 2019, livslängd 

5

          0,25              0,25                0,25             0,25                0,25             0,25                0,25            0,25            0,25           0,25           0,25    

IT - IT gemensamt och nätverk Server/lagring
Utbyte server/lagring - behov av större 

lagringskapacitet
FV - Funktionalitet verksamhet 1                                1,8    2026 beräknat 2021              -                   -                     -                 1,8                   -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Server/lagring Utbyte av brandvägg FV - Funktionalitet verksamhet 1                                0,5    2022 livslängd 7/8 år              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Digitala infartsskyltar utbyte av digitala skärmar vid 26:an FV - Funktionalitet verksamhet 1                                1,2    2025 livslängd 7/8 år              -                   -                    1,2                -                     -                  -                     -                 -                 -               1,2              -      

IT - IT gemensamt och nätverk Digitala infartsskyltar 
utbyte av digitala infartsskyltar 

textremsor vid infart till tidaholm
FV - Funktionalitet verksamhet                                0,8    2024 livslängd 7/8 år              -                  0,8                   -                  -                     -                  -                     -                 -                0,8              -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Summa                                6,8    

Kansli - arbetsredskap Utbyte av läsplattor för politiker
Byta ut 120 läsplattor för 

förtroendevalda
FV - Funktionalitet verksamhet 1                                0,5    2022 Reinvestering              -                  0,1                  0,1                -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kansli - arbetsredskap Summa                                0,5    

TOTALSUMMA                              14,3    

Rationaliseringsinvestering

Ekonomi - Gemensamt ekonomisystem Gemensamt ekonomisystem FV - Funktionalitet verksamhet                                3,0    2022
Förstudie med andra 

kommuner pågår 
            2,0                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Ekonomi - Gemensamt ekonomisystem Summa                                3,0    

Kansli - E-arkiv E-arkiv Projekt för att avställa Evolution FV - Funktionalitet verksamhet 1                                0,2    2022

Påbörjat 2018, 

lagkrav, arkivering av 

handlingar andra 

nämnder, målet är att 

slippa 

            0,1                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kansli - E-arkiv Summa                                0,2    

Räknas fram automatiskt
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Kansli - Förtroendemannasystem
Nytt förtroendemannasystem 

och digital signering

Inköp av modul för arvodesrapportering 

till Netpublicator elected samt modul 

för digital signering

FV - Funktionalitet verksamhet 2                                0,2    2023             0,2                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kansli - Förtroendemannasystem Summa                                0,2    

Kansli - Ärendehanteringssystem
Uppphandling av nytt 

ärendehanteringsystem

Upphandling av nytt 

ärendehanteringsystem 
FV - Funktionalitet verksamhet 1                                2,5    2023

Målet är att ersätta 

nuvarande system 

Evolution med 

Evolution 3.0

            2,5                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kansli - Ärendehanteringssystem Summa                                2,5    

IT - IT gemensamt och nätverk Telefoni- Hänvisningssystem Gemensamt hänvisningssystem Välj nedan                                0,6    förstudie ej startad              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - IT gemensamt och nätverk Summa                                0,6    

IT - Framtidens digitala arbetssätt Framtidens digitala arbetssätt Välj nedan                                0,3    2023 Projektet pågår             0,3                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Framtidens digitala arbetssätt Summa                                0,3    

IT - Server/lagring
Server/lagring gemensamma 

installationer ex Skövde Ö9
Server/lagring som tjänst Välj nedan 1                                0,4    2022 förstudie ej startad              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Server/lagring Summa                                0,4    

IT - Digital medarbetare, ny e-tjänsteplatform RPA-Robot Process Automation Digital medarbetare Välj nedan                                0,2    2023 förstudie pågår             0,2                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Digital medarbetare, ny e-tjänsteplatform Integrationsmotor Mule plattform för integration Välj nedan                                0,3    2023
förstudie ej startad, 

bara offert
            0,3                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Digital medarbetare, ny e-tjänsteplatform (borttagen) Chatbot intern/extern AI-chatbot Välj nedan                                0,3    2023 förstudie ej startad             0,3                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Digital medarbetare, ny e-tjänsteplatform e-tjänsteplattform planerat utbyte Välj nedan                                0,5    2025 förstudie ej startad              -                   -                    0,5                -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Digital medarbetare, ny e-tjänsteplatform Summa                                1,3    

IT - Framtidens digitala arbetssätt Gemensamt supportverktyg ersätta supportsystem Nilex Välj nedan 2                                0,3    2022              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Framtidens digitala arbetssätt Summa                                0,3    

Personal - system arvode och lön Nytt Rapportsystem FV - Funktionalitet verksamhet 1                                0,3    2022              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Personal - system arvode och lön Summa                                0,3    

TOTALSUMMA                                9,1    

Nyinvestering

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Fiber, kommunägt Diveristet Fiber Falköping Skövde Välj nedan 2                                0,5    2022 förstudie ej startad              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Fiber, kommunägt Diversitet huvudnoder Välj nedan                                0,5    2024 förstudie ej startad              -                  0,5                   -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

Kansli- Digitalt delaktighet för ungdomar
Digitalt hjälmedel för att öka 

ungdomars delaktighet

Speakapp eller liknande utveckling av 

digitalt redsak för medborgardialog med 

ungdomar

                               0,1    2023
Förstudie ska påbörjas 

2022
            0,1                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Fiber, kommunägt
SMS, Tidaholm - Falköping - Skara - 

Götene
Välj nedan 2                                0,1    2022 förstudie pågår              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Utveckling Fibernät, kommunägt Summa                                1,2    

IT - Server/lagring Server/lagring Sekundär datahall/datarum Välj nedan 1                                0,5    2023
förstudie ej startad, 

påbörjas 2022
            0,5                 -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Server/lagring Summa                                0,5    
IT - Fiber Fiber, kommunägt Fiber till kommunalägd fastighet Välj nedan 1                                0,2    2022              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

IT - Fiber Summa                                0,2    

             -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

TOTALSUMMA                                1,9    

Exploateringsinvestering
Välj nedan              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      
Välj nedan              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      
Välj nedan              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      
Välj nedan              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      
Välj nedan              -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

             -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      

             -                   -                     -                  -                     -                  -                     -                 -                 -                -                -      
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/359 

2022-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Johansson, Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av projektering 
ombyggnation av idrottshallen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
projektering för ombyggnation av idrottshallen 

Ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta del av 
Idrottshallen. En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en 
hoppgrop i linje med överenskommelse med TGS och förslag på avtal, behöver därför godkännas 
snarast för att möjliggöra genomförande av anpassningar i samband med att TGS tillträder del av 
Idrottshallen. 

Investeringsmedel på 3,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022, driftmedel finns 
reserverade på Finansförvaltningen och uppgår till för 2022 1,5 mnkr.  

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömning genomförs i verksamhetsnämnden 

Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen,  

2021-12-16. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2021 ”Beslut om godkännande av projektering 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering av iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-21. 

Sändlista 
KFN 
SBN 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för iordningställande av 
Idrottshallen  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Hyresgästanpassningar för att möta Tidaholms 
Gymnastiksällskaps behov, som innebär en helhetslösning 
där förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samt 
att en fullmåttshall frigörs för andra och nya idrotter såsom 
basket och futsal.  

Förväntad nytta/effekt Effektivt lokalutnyttjande, en långsiktig lösning som gynnar 
föreningslivet 

Projektets syfte Syftet med projektet är att skapa en lösning för 
gymnastikverksamhet och åstadkomma en långsiktig lösning 
för ett effektivt användande av idrottshallarna och säkra 
framtiden för ett livskraftigt föreningsliv. 

Projektets mål och 
leveranser 

Iordningsställa hoppgrop genom ianspråkstagande av 
mötesrum i källaren som idag används av Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening samt riva förrådsväggar i norra 
ändan av hallen. 

Om möjligt iordningsställa ersättningslokal för mötesrum i 
källaren. 

Avgränsa hallen vid mittlinjen genom en nätvägg. 

Iordningsställa norra halvan av hallen för TGS behov med 
infästningar i golv för fasta redskap. 

Avgränsningar Inga anpassningar krävs av andra lokaler i källaren eller av 
omklädningsrum eller liknande. 
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Projektdirektiv 
 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Harmonisera med annan verksamhet i Idrottshallen. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande i mitten av 
augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud 

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 3 000 tkr enligt budget 2022 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-21 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 132 Beslut om godkännande av projektering 
iordningställande av Idrottshallen 
KFN 2021/122 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag 

till tidsplan för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av projektering för iordningställande av Idrottshallen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad 

projektering inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av Idrottshallen, under 
förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering iordningställande av Idrottshallen”, kultur- 

och fritidschef Pema Malmgren, 2021-12-17. 
 Projektdirektiv iordningställande av Idrottshallen, 2021-11-16. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen plan 1. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen. 
 Nyttjanderättsavtal med Tidaholms Gymnastiksällskap för del av Idrottshallen, 2021-12-

16. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-21 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 130 Beslut om godkännande av projektering av 
iordningställande av Idrottshallen 
SBN 2021/589 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag till tidsplan 

för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att kultur. och fritidsnämnden 
beslutar densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att kunna bedriva sin 
verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att tillgodose genom att upplåta av del av 
Idrottshallen. 

En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar och en hoppgrop i 
linje med överenskommelse med TGS och avtal om nyttjanderätt signerat utifrån beslut i kultur- 
och fritidsnämnden, behöver därför godkännas snarast för att möjliggöra genomförande av 
anpassningar i samband med att TGS tillträder del av Idrottshallen. 

Arbetsutskottets beslut om godkännande av projektering fattas på delegation enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 187/2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna upprättad projektering 

inklusive förslag till tidsplan för iordningställande av Idrottshallen, under förutsättning att 
kultur. och fritidsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av iordningställande av 

Idrottshallen”, projektledare Peter Eriksson, 2021-12-20. 
 Ritning - iordningsställande av Idrottshallen, plan 1, 2021-12-20. 
 Avtal med Tidaholms Gymnastiksällskap om nyttjande av del av Idrottshallen, 2021-12-16. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 187/2021 ”Beslut om godkännande av projektering av 

iordningställande av Idrottshallen”, 2021-12-16. 
 Förslag på projektdirektiv Idrottshall, 2021-11-16. 
 Budgetförslag - iordningsställande av Idrottshallen, 2021-06-16. 
 Nettokalkyl - iordningsställande av Idrottshallen, 2021-06-16. 
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-21 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/360 

2022-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Henrik Johansson, Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av projektering av 
renovering ishallen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad 
projektering för renovering av ishallen 

Ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenbergs ishall i form av byte av ispist och sarg pågår. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Investeringsmedel på 10,0 mnkr finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Driftmedel på 0,25 
mnkr finns avsatta för 2022 och 0,5 mnkr finns avsatta för 2023 och framåt. 

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömning sker i verksamhetsnämnden 

Beslutsunderlag 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2021 ”Beslut om godkännande av 

projektering renovering av ishallen”, 2021-12-21. 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 133/2021”Beslut om godkännande av projektering 

renovering ishall”, 2021-12-21. 

Sändlista 
KFN 
SBN 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för renovering av sarg och pist 
i Rosenbergs ishall  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Ishallen har en ålderstigen sarg och pist. Rören är från 60-
talet och sargen från 80-talet. 

Förväntad nytta/effekt Möjliggöra fortsatt användning av ishallen med ny pist, en 
gjuten platta samt en ny sarg. 

Projektets syfte Syftet med projektet är att kunna fortsätta att bedriva 
verksamhet i ishallen och erbjuda en ändamålsenlig ishall för 
föreningslivet, skolan och allmänheten 

Projektets mål och 
leveranser 

Ny pist med nya rör och en gjuten platta samt en ny sarg med 
nytt sargskydd med plexiglas samt avbytarbås, sekretariat 
och utvisningsbås 

Avgränsningar Inga andra åtgärder i ishallen ingår i förstudien 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktiges 
beslut i strategisk plan och budget för 2021 i samråd med 
övriga nämnder utrett alternativa driftsformer för ishallen i 
Tidaholms kommun. I utredningen ingår nulägesbeskrivning, 
konsekvenser av alternativ drift samt exempel från andra 
kommuner. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 
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Projektdirektiv 
 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud,  

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 10 000 tkr enligt budget 2022 

 

42



Budget

1 250000

2 200000

3 250000

4 150000

5 100000

6 Rivning av bef avbyarbås 125000

7 Borttagning av bef pist 300000

8 1750000

9 Byggnation av rörsystem 2500000

10 Byggnation av nya kulvertar 500000

11 Montering av ny sarg 1500000

12 Byggnation av avbytar bås 250000

13 Byggnation av kylsystem 1750000

14 350 000

15 Besiktningar/myndigheter 125 000

16 150 000

10000000

Budget ishall
Post

Rivning av bef sarg

Rivning av bef ispist

Byggnation av pist

Projektering

Tid egen personal

Summa

Rivning av bef rörsystem

Rivning av bef kylsystem

Rivning av bef kulvert
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Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-21 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 129 Beslut om godkännande av projektering av 
renovering av ishallen 
SBN 2021/588 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag till tidsplan 

för renovering ishall, under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 
investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenberg ishall i form av byte av ispist och sarg har gjorts. 

Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre än säsongen 
2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska Ishockeyförbundet har gett dispens 
säsongen ut, då sargen är lagad till bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta 
matchspel om den inte byts ut.  

Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och kylsystemet är samma 
som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd har passerat. För varje år som går bedöms 
därför risken för läckage öka. 

Arbetsutskottets beslut om godkännande av projektering fattas på delegation enligt 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 186/2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna upprättad projektering 

inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall, under förutsättning att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar desamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för 
vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av renovering av ishallen”, 

projektledare Peter Eriksson, 2021-12-20. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 186/2021 ”Beslut om godkännande av projektering av 

renovering av ishallen”, 2021-12-16. 
 Budget – Renovering Ishall, 2021-12-14. 
 Förslag på projektdirektiv Ishall, 2021-11-16. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-12-21 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 133 Beslut om godkännande av projektering 
renovering ishall 
KFN 2021/121 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad projektering inklusive förslag 

till tidsplan för renovering ishall, under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar densamma, samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av projektering för renovering ishall. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna upprättad 

projektering inklusive förslag till tidsplan för renovering ishall, under förutsättning att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar densamma, samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering renovering ishall”, kultur- och fritidschef 

Pema Malmgren, 2021-12-17. 
 Projektdirektiv renovering ishall, 2021-11-16. 
 Budget - Renovering ishall, 2021-12-14. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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 1/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/359 

§ 154 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
projektdirektiv för investeringsprojekt Idrottshallen med tillägget att det 
ska ingå en representant från barn- och utbildningsförvaltningen i 
projektgruppen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera 
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en 
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande 
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt 
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de 
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en 
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där 
det framgår vad projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, 
projektgrupp, syfte med projektet, projektmål d.v.s. resultatet av projektet, 
kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, avgränsningar, 
tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är viktigast, 
uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av 
projektdirektivet att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för 
projektet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv 
för investeringsprojekt Idrottshallen. 

- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande och föreslår 
kommunstyrelsen besluta att lägga till att det ska ingå en representant 
från barn- och utbildningsförvaltningen i projektgruppen.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande från Lennartsson. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta. 
 
Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. 
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 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt 

Idrottshallen”, kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
✓ Projektdirektiv för iordningställande av Idrottshallen. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07 
 
Ärendenummer 
2021/359 Kommunstyrelsen 
   
Eva Thelin     
0502-60 60 20 
eva.thelin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen  
 
Ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera 
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en 
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande 
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt 
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de 
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en 
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där 
det framgår vad projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, 
projektgrupp, syfte med projektet, projektmål d.v.s. resultatet av projektet, 
kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, avgränsningar, 
tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är viktigast, 
uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av 
projektdirektivet att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för 
projektet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Projektdirektiv för iordningställande av Idrottshallen. 

 
Barnrättsbedömning 
Barns bästa kommer beaktas av verksamhetsnämnden under 
investeringsprojektets gång. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för 
investeringsprojekt Idrottshallen. 
 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för iordningställande av 
Idrottshallen  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Hyresgästanpassningar för att möta Tidaholms 
Gymnastiksällskaps behov, som innebär en helhetslösning 
där förutsättningarna för TGS verksamheter förbättras samt 
att en fullmåttshall frigörs för andra och nya idrotter såsom 
basket och futsal.  

Förväntad nytta/effekt Effektivt lokalutnyttjande, en långsiktig lösning som gynnar 
föreningslivet 

Projektets syfte Syftet med projektet är att skapa en lösning för 
gymnastikverksamhet och åstadkomma en långsiktig lösning 
för ett effektivt användande av idrottshallarna och säkra 
framtiden för ett livskraftigt föreningsliv. 

Projektets mål och 
leveranser 

Iordningsställa hoppgrop genom ianspråkstagande av 
mötesrum i källaren som idag används av Tidaholms 
Idrottshistoriska Förening samt riva förrådsväggar i norra 
ändan av hallen. 

Om möjligt iordningsställa ersättningslokal för mötesrum i 
källaren. 

Avgränsa hallen vid mittlinjen genom en nätvägg. 

Iordningsställa norra halvan av hallen för TGS behov med 
infästningar i golv för fasta redskap. 

Avgränsningar Inga anpassningar krävs av andra lokaler i källaren eller av 
omklädningsrum eller liknande. 
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Projektdirektiv 
 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Harmonisera med annan verksamhet i Idrottshallen. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande i mitten av 
augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud 

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 3 000 tkr enligt budget 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/360 

§ 155 Beslut om antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
projektdirektiv för investeringsprojekt ishall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera 
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en 
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande 
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt 
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de 
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en 
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där 
det framgår vad projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, 
projektgrupp, syfte med projektet, projektmål d.v.s. resultatet av projektet, 
kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, avgränsningar, 
tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är viktigast, 
uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av 
projektdirektivet att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för 
projektet. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta projektdirektiv 
för investeringsprojekt ishall. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Antagande av projektdirektiv för investeringsprojekt 

ishall”, kommundirektör Eva Thelin, 2021-12-07. 
✓ Projektdirektiv för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-07 
 
Ärendenummer 
2021/360 Kommunstyrelsen 
   
Eva Thelin     
0502- 60 60 20 
eva.thelin@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Antagande av projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall 
 
Ärendet 
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera 
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en 
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge. 
 
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande 
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt 
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de 
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en 
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till projektdirektiv där 
det framgår vad projektet gäller, bakgrund, uppdragsgivare, projektledare, 
projektgrupp, syfte med projektet, projektmål d.v.s. resultatet av projektet, 
kopplingar till andra projekt och verksamheter, riskhantering, avgränsningar, 
tid för projektets genomförande, prioriteringar om vad som är viktigast, 
uppföljning/rapportering, budget och upphandling. Det framgår även av 
projektdirektivet att kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för 
projektet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Projektdirektiv för renovering av sarg och pist i Rosenbergs ishall. 

 
Barnrättsbedömning 
Barns bästa kommer beaktas av verksamhetsnämnden under 
investeringsprojektets gång. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för 
investeringsprojekt ishall. 

 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutande instans 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ärendenr:  Ärendenummer 

 

Fastställd: 2021-11-16 

 Reviderad: Datum 

 
 

Projektdirektiv för renovering av sarg och pist 
i Rosenbergs ishall  
Beställare/Uppdragsgivare Samhällsbyggnadsnämnden är byggherre på uppdrag av 

kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund Ishallen har en ålderstigen sarg och pist. Rören är från 60-
talet och sargen från 80-talet. 

Förväntad nytta/effekt Möjliggöra fortsatt användning av ishallen med ny pist, en 
gjuten platta samt en ny sarg. 

Projektets syfte Syftet med projektet är att kunna fortsätta att bedriva 
verksamhet i ishallen och erbjuda en ändamålsenlig ishall för 
föreningslivet, skolan och allmänheten 

Projektets mål och 
leveranser 

Ny pist med nya rör och en gjuten platta samt en ny sarg med 
nytt sargskydd med plexiglas samt avbytarbås, sekretariat 
och utvisningsbås 

Avgränsningar Inga andra åtgärder i ishallen ingår i förstudien 

Beröringspunkter till andra 
projekt, uppdrag och 
verksamheter 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt kommunfullmäktiges 
beslut i strategisk plan och budget för 2021 i samråd med 
övriga nämnder utrett alternativa driftsformer för ishallen i 
Tidaholms kommun. I utredningen ingår nulägesbeskrivning, 
konsekvenser av alternativ drift samt exempel från andra 
kommuner. 

Planering och 
genomförande samt 
uppföljning/rapportering 

Uppföljning sker via projektgruppsmöten, ca 1 h varannan 
vecka. Dagen innan skickas enkel statusrapport till 
projektgruppsdeltagarna. 

Tid för projektets 
genomförande 

Byggnation med mål att vara klar för nyttjande augusti 2022 

Prioritering - tid, resurser, 
kvalitet 

Kostnad är viktigast i projektet som helhet. Kvalitet och 
leverans av en funktionalitet är prioriterat. 
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Projektdirektiv 
 

Överlämning   

Utvärdering av förväntad 
effekt/nytta 

Riskanalys upprättas av projektledaren och rapporteras till 
styrgruppen under hela projekttiden. 

Projektledare/organisation  Projektledaren: Peter Eriksson, projektledare 

Projektgrupp: Pema Malmgren, förvaltningschef K&F, Daniel 
Andersson Enhetschef K&F, Claes Linder skyddsombud,  

Styrgrupp: KSAU 

Projektbudget Medel totalt: 10 000 tkr enligt budget 2022 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/349 

2021-12-23 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag för 
samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte kommunstyrelsens ordförande ett 
ärende om att återkalla uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden och jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder med motiveringen att 
det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta gör, enligt ordföranden, att det finns 
anledning att begära omräkning av mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena 
inte är desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 
punkten i kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny kultur- och fritidsnämnd.  

Kommunstyrelsen beslutade, § 270/2021, att inhämta kultur- och fritidsnämndens yttrande kring 
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade, § 120/2021, att ställa sig bakom förslaget om att 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer därför att inte lämna något förslag till 
beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 120/2921 ”Beslut om yttrande angående beslut om 

återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”,  
2021-12-14. 

 Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-03. 
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Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-14 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/114 

§ 120 Beslut om yttrande angående beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget om 
att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta kultur- och fritidsnämndens  
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för 
samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ställa sig 
bakom förslaget om att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2021 ”Beslut 

om yttrande angående beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 2021-11-30. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 
kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2021-11-18. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 270/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden”, 
2021-11-03. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/349 

§ 270 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att inhämta kultur- och fritidsnämndens 
yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kultur- och fritidsnämnd.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inhämta kultur- och 
fritidsnämndens yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i kultur- och 
fritidsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 

58



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/350 

§ 156 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ärende om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och fritidsnämnden och 
jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder 
med motiveringen att det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta 
gör, enligt ordföranden, att det finns anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i kommunallagen, att 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden återkallas för att 
kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande 
kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden. Jävsnämnden beslutade, § 21/2021, att svara 
kommunstyrelsen att nämnden inte har något att invända mot förslaget.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla 
uppdrag för samtliga förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer 
därför att inte lämna något förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

• Ordföranden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda 

i jävsnämnden”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-01. 
✓ Jävsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om yttrande angående förslag 

om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden”, 2021-12-01. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-01 
 
Ärendenummer 
2021/350 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ärende om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och fritidsnämnden och 
jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder 
med motiveringen att det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta 
gör, enligt ordföranden, att det finns anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. Därför begär Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i kommunallagen, att 
uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden återkallas för att 
kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande 
kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden. Jävsnämnden beslutade, § 21/2021, att svara 
kommunstyrelsen att nämnden inte har något att invända mot förslaget.  
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ärendet om att återkalla 
uppdrag för samtliga förtroendevalda är av rent politisk karaktär och väljer 
därför att inte lämna något förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Jävsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om yttrande angående förslag 

om återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i 
jävsnämnden”, 2021-12-01. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 
- 
 
Sändlista 
Jävsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-19 
Jävsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/22 

§ 21 Beslut om yttrande angående förslag om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Jävsnämndens beslut 

• Jävsnämnden beslutar att svara kommunstyrelsen att nämnden inte 
har något att invända mot förslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-03 väckte 
kommunstyrelsens ordförande ett ärende om att återkalla uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen, kultur – och fritidsnämnden och 
jävsnämnden. Bakgrunden är att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 
2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i samtliga nämnder 
med motiveringen att det finns en annan majoritet i kommunfullmäktige. Detta 
gör, enligt ordföranden, att det finns anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2021, att inhämta jävsnämndens yttrande 
kring förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 
 
Eftersom ärendet rör en fråga som är helt politisk lämnar jävsförvaltningen 
inget förslag till beslut i ärendet.  
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att svara kommunstyrelsen 
att nämnden inte har något att invända mot förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förslag om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-09. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 271/2021 ”Beslut om återkallande av 
uppdrag för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden”, 2021-11-03. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-03 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/350 

§ 271 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i jävsnämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att inhämta jävsnämndens yttrande kring 
förslaget om att kommunfullmäktige ska återkalla uppdraget för 
samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom Socialdemokraterna 
och Vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden 
återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en jävsnämnd.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet måste det första skickas 
till jävsnämnden för yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att inhämta 
jävsnämndens yttrande kring förslaget om att kommunfullmäktige ska 
återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i jävsnämnden. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 

 
Beslutsunderlag 

- Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 
fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 

 
Sändlista 
Jävsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/378 

2021-12-28 Kommunstyrelse 
Handläggare: Anna Eklund, Kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om genomförande av 
utvecklingsarbete för kommunstyrelse och 
nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning 
samt kultur och värderingar 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, 
rollfördelning samt kultur och värderingar. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Runo Johansson (L) har gett kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att direktupphandla en extern part för att genomföra ett utvecklingsarbete för 
kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning samt kultur och 
värderingar. 

Syftet med utvecklingsarbetet ska vara att stärka förmågan hos förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner att styra och leda Tidaholms kommun utifrån en ökad kunskap och rollförståelse.  
Syftet är även att utifrån varje nämnds specifika behov och förutsättningar finna de bästa 
arbetsformerna för att tillämpa kommunens styrsystem och ärendeprocess.  

Det är kort tid fram till nästa val i september 2022 och nämndarbetet måste fungera på ett bra 
sätt liksom samarbetet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner fram till den nya 
mandatperioden börjar. Ambitionen är även att skapa en långsiktig grund och förståelse för 
rollfördelning och arbetsformer inför den nya mandatperioden.  

Målet med arbetet ska vara att tillsammans skapa goda förutsättningar för att klara av politisk 
styrning och ledning likväl som tjänstepersoners styrning och ledning på kort sikt (fram till valet) 
och på längre sikt (efter valet), 

Utredning 
Bakgrunden till uppdraget är att Tidaholms kommun sedan oktober 2021 har en ny politisk 
majoritet. Detta innebär att många förtroendevalda har fått förändrade uppdrag och ansvar och 
därmed en ny roll. Förändringen påverkar både kommunens nämnder, enskilda förtroendevalda 
och ledande tjänstepersoner, samt kommundirektörens ledningsgrupp. Förändringen innebär en 
utmaning för berörda förtroendevalda att snabbt komma in i det nya uppdraget, kunna fullgöra det 
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på ett framgångsrikt sätt, få ett välfungerande arbete i nämnderna, säkerställa att 
ärendeberedningen fungerar på ett bra och rättssäkert sätt samt att ha ett gott samarbete och 
samspel med de ledande tjänstepersonerna i kommunen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp som till största delen består av kommunens 
förvaltningschefer, har en mycket viktig roll kring ärendeberedning, stöd till de förtroendevalda 
under nämndernas sammanträden och att ta ansvar för att genomföra de fattade besluten. I och 
med den förändrade majoriteten finns det även ett behov att de ledande tjänstepersonerna får 
stöd i sitt arbete med att få samspel och samarbeten att fungera. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en direktupphandling där Public Partner har lämnat 
ett anbud som presenterats för kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium finner 
att det upplägg som Public Partner har presenterat känns positivt och lämpligt. Public Partner har 
erfarenhet av liknande situationer och uppdrag i andra kommuner samt har som metod att utgå 
från varje nämnds specifika behov och förutsättningar.  

Public partner kommer att inleda arbetet med att genomföra intervjuer och samtal med främst 
ordförande och vice ordförande i respektive nämnd, kommundirektör och förvaltningschefer och 
nämndsekreterarna. Samtalen kommer att utgå från och kopplas till hur ärendeprocessen fungerar 
i de olika nämnderna. Det blir samtal om rollerna, om ansvaret och om kvaliteten i de olika 
stegen. Utifrån intervjuerna kommer sedan de olika nämndernas behov att analyseras och utifrån 
resultatet kommer relevant utbildning för hela nämnden att planeras.  Behoven kan se olika ut i 
olika nämnder och kan avropas i olika omfattning.  

Public Partner kommer att kontinuerligt avrapportera och stämma av med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
- 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/276 

§ 157 Beslut om besvarande av motion om att öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) har lämnat in en motion i vilken han framhåller att 
idrottshallen sedan en tid tillbaka är stängd för idrottsföreningar med flera och 
att den står tom under kvällar och helger. 
 
Motionären framhåller att det finns uppgifter som indikerar att det finns 
idrottsföreningar som vill boka tider men inte kan eftersom det är fullbokat i 
samtliga öppna hallar. 
 
Motionären menar att kommunens kostnader för idrottshallen löper på även 
om den står tom samt att kostnaderna bedöms vara små sett till helheten. 
Motionären menar vidare att kommunfullmäktige ska se till helheten och inte 
fastna i nämnders budgetar och internhyressystemet. Motionären föreslår 
slutligen att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att 
snabbutreda behovet för att, med omedelbar verkan, öppna upp idrottshallen 
för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 118/2021, att remittera 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden framhåller i beslut, § 108/2021, att nämnden sedan 
2021-10-04 hyr ut idrottshallen till föreningslivet under kvällar och helger. 
Uthyrningen görs i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den uthyrning som motionären 
efterfrågar redan är igång och ställer sig därför bakom kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen är besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att öppna upp idrottshallen 

för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-11-23. 
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✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - 
öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 
2021-11-09. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om 
remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-27. 

✓ Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och 
helger år 2021, 2021-08-30 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-23 
 
Ärendenummer 
2021/276 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021 
 
Ärendet 
Roger Lundvold (KD) har lämnat in en motion i vilken han framhåller att 
idrottshallen sedan en tid tillbaka är stängd för idrottsföreningar med flera och 
att den står tom under kvällar och helger. 
 
Motionären framhåller att det finns uppgifter som indikerar att det finns 
idrottsföreningar som vill boka tider men inte kan eftersom det är fullbokat i 
samtliga öppna hallar. 
 
Motionären menar att kommunens kostnader för idrottshallen löper på även 
om den står tom samt att kostnaderna bedöms vara små sett till helheten. 
Motionären menar vidare att kommunfullmäktige ska se till helheten och inte 
fastna i nämnders budgetar och internhyressystemet. 
 
Motionären föreslår slutligen att kommunfullmäktige ska uppdra åt 
kommunstyrelsen att snabbutreda behovet för att, med omedelbar verkan, 
öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 108/2021 ”Beslut om motion - 

öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger hösten 2021”, 
2021-11-09. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ”Beslut om 
remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-27. 

✓ Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar under kvällar och 
helger år 2021, 2021-08-30 

 
Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 118/2021, att remittera 
motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden framhåller i beslut, § 108/2021, att nämnden sedan 
2021-10-04 hyr ut idrottshallen till föreningslivet under kvällar och helger. 
Uthyrningen görs i samråd med samhällsbyggnadsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
vara besvarad. 
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Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den uthyrning som motionären 
efterfrågar redan är igång och ställer sig därför bakom kultur- och 
fritidsnämndens förslag till beslut. 
 
Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad. 

 
Sändlista 
Motionären 
Kultur- och fritidsnämnden 
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2021/98 

§ 108 Beslut om motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar 
kvällar och helger hösten 2021 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har mottagit en motion om att snabbutreda behov för att 
med omedelbar verkan öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och 
helger hösten 2021. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 
 
Från och med 2021-10-04 hyr kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden ut Idrottshallen till föreningslivet under kvällar och 
helger. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2021 ”Beslut om 

motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande - Motion om att öppna upp Idrottshallen för 
bokningar kvällar och helger hösten 2021”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-10-18. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 118/2021 ” Beslut om 
remittering av motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar 
under kvällar och helger hösten år 2021”, 2021-09-22. 

✓ Motion - öppna upp Idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/276 

§ 118 Beslut om remittering av motion om att öppna upp 
idrottshallen för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

 
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 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2021-12-22. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att öppna upp idrottshallen 

för bokningar under kvällar och helger hösten år 2021”, 
kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-09-14. 

✓ Motion om att öppna upp idrottshallen för bokningar kvällar och helger 
hösten 2021, 2021-08-30. 

 
Sändlista  
Kultur- och fritidsnämnden 
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2021/302 

§ 158 Beslut om besvarande av motion om översyn av politisk 
organisation i Tidaholms kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in 
en motion i vilken de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer 
fortsätta vara, ansträngd. Detta innebär att fritidspolitiker kommer behöva 
fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa konsekvenser för hela 
samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska organisationen 
och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns 
möjlighet att spara pengar även inom politiken. 
 
Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 
13 000 invånare som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i snitt en gång per månad och 
ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är arvoden till 
ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 
ledamöter i fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare 
bestäms utifrån varje partis antal mandat i fullmäktige. 
 
Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens 
organisation vill motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. 
Motionärerna vill att fritidspolitikerna ska vara ett föredöme för såväl 
medborgare som tjänstepersoner.  
 
Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar: 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för 
kostnadsbesparingar i kronor för om Tidaholms fullmäktige skulle ha 
31 ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ledamöter 
och 25 ersättare. Detta ska göras innan slutet av januari år 2022. 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för vilka 
konsekvenser en sådan omstrukturering skulle få inom den politiska 
organisationen, utifrån såväl ekonomiska som demokratiska 
synpunkter. Detta ska göras innan slutet av januari år 2022. 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redovisa om en 
minskning av antal platser i fullmäktige skulle gynna stora och 
missgynna små partier. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 134/2021, att lämna motionen 
direkt till kommunledningsförvaltningen för beredning.  
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Förvaltningens beredning kommer fram till att det är möjligt att utreda de 
frågeställningar som motionärerna har lyft fram men att det inte är möjligt att 
utreda dem inom den tid som motionärerna föreslår. 
 
Förvaltningen anser vidare att det skulle vara lämpligt att, om fullmäktige 
anser att det bör göras en utredning, det tillsätts en fullmäktigeberedning som 
får i uppdrag att göra en sådan utredning samt att fullmäktigeberedningen i så 
fall tillsätts efter valet år 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. 

- Hajrudin Abdihodzic (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om översyn av politisk 

organisation i Tidaholms kommun”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 
2021-11-29. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2021 ”Beslut om 
remittering av motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
utredning om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige”,  
2021-10-20. 

✓ Motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun,  
2021-09-27. 

 

73



 1/3 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-29 
 
Ärendenummer 
2021/302 Kommunstyrelsen 
   
Sofie Thorsell     
0502- 60 60 42 
sofie.thorsell@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om översyn av politisk 
organisation i Tidaholms kommun 
 
Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in 
en motion i vilken de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer 
fortsätta vara, ansträngd. Detta innebär att fritidspolitiker kommer behöva 
fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa konsekvenser för hela 
samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska organisationen 
och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns 
möjlighet att spara pengar även inom politiken. 
 
Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 
13 000 invånare som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i snitt en gång per månad och 
ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är arvoden till 
ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 
ledamöter i fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare 
bestäms utifrån varje partis antal mandat i fullmäktige. 
 
Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens 
organisation vill motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. 
Motionärerna vill att fritidspolitikerna ska vara ett föredöme för såväl 
medborgare som tjänstepersoner.  
 
Motionärerna yrkar på att fullmäktige beslutar: 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för 
kostnadsbesparingar i kronor för om Tidaholms fullmäktige skulle ha 
31 ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ledamöter 
och 25 ersättare. Detta ska göras innan slutet av januari år 2022. 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redogöra för vilka 
konsekvenser en sådan omstrukturering skulle få inom den politiska 
organisationen, utifrån såväl ekonomiska som demokratiska 
synpunkter. Detta ska göras innan slutet av januari år 2022. 

- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och redovisa om en 
minskning av antal platser i fullmäktige skulle gynna stora och 
missgynna små partier. Detta ska göras innan slutet av januari år 
2022. 
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Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134/2021 ”Beslut om 

remittering av motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
utredning om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige”,  
2021-10-20. 

✓ Motion om översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun,  
2021-09-27. 

 
Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 134/2021, att lämna motionen 
direkt till kommunledningsförvaltningen för beredning.  
 
Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande.  
 
Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda tre olika frågeställningar innan 2022-01-31. Förvaltningen 
konstaterar att även om fullmäktige skulle besluta att bifalla motionen och 
därmed ge kommunstyrelsen det efterfrågade uppdraget på sitt nästa 
sammanträde 2021-12-20 finns det ingen möjlighet att kommunstyrelsen 
skulle hinna göra utredningen och återkoppla den till fullmäktige innan januari 
är slut. 
 
Detta i sig talar, enligt kommunledningsförvaltningen, för att fullmäktige bör 
besluta att avslå motionen. 
 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar dock att det är fullt möjligt att 
utreda de frågeställningar som motionärerna har lyft fram fast med en annan 
tidsplan än den som är föreslagen.  
 
Det framgår av 5 kap. 5 § kommunallagen att kommuner med mellan 8 000 
och 16 000 röstberättigade ska ha minst 31 ledamöter i fullmäktige. Det 
framgår av 5 kap. 8 § att fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska 
vara. Antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det 
antal platser som varje parti får i fullmäktige.  
 
Antalet röstberättigade i Tidaholms kommun uppgick 2021-09-07 till 10 195 
personer vilket innebär att det skulle vara möjligt för fullmäktige att besluta att 
minska antalet ledamöter till 31 stycken. Ett sådant beslut ska, enligt 5 kap.  
8 § kommunallagen, fattas av fullmäktige och tillämpas när val till fullmäktige 
hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad under valåret, det vill säga senast 2022-02-28. 
 
Det är, med hänsyn till tidsaspekten, inte möjligt för fullmäktige att hinna fatta 
ett sådant beslut den här mandatperioden eftersom ärendet inte kommer 
hinna initieras och beredas innan februari är slut. 
 
Om fullmäktige anser att det bör göras en utredning kring ändrat antal 
ledamöter i fullmäktige föreslår förvaltningen att en sådan utredning görs inför 
mandatperioden 2026-2030 och att fullmäktig, om det blir aktuellt, fattar beslut 
om minskat antal ledamöter senast 2026-02-28. 
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Om fullmäktige anser att det bör göras en utredning anser 
kommunledningsförvaltningen att det skulle vara lämpligt om fullmäktige 
tillsatte en fullmäktigeberedning för ändamålet. Detta eftersom det rör en fråga 
som är ytterst väsentlig för fullmäktige och partierna som är invalda där. 
Fullmäktigeberedningen skulle förslagsvis kunna bestå av en representant 
från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige för att öka 
möjligheten att samtliga partier känner sig delaktiga i utredningen samt det 
beslut som senare skulle komma att fattas. 
 
Det framgår av 48 § i fullmäktiges arbetsordning att fullmäktige får tillsätta en 
eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning 
besluta om:  
 
− beredningens uppdrag,  
− beredningens sammansättning, antal ledamöter och arbetsformer,  
− att utse ordförande och en vice ordförande,  
− beredningens mandattid samt  
− tid för återrapportering och förslag från beredningen. 
 
Det är upp till fullmäktige att avgöra om, och i så fall när, en 
fullmäktigeberedning bör tillsättas men eftersom ett eventuellt beslut om att 
ändra antalet ledamöter i fullmäktige kan fattas först inför mandatperioden 
2026-2030 bedömer förvaltningen att det skulle vara lämpligt att avvakta med 
tillsättandet tills det nya fullmäktige tillträder efter valet år 2022. Detta eftersom 
valet kan komma att ändra vilka partier som finns representerade i fullmäktige 
under nästa mandatperiod. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det är möjligt att utreda de 
frågeställningar som motionärerna har lyft fram men att det inte är möjligt att 
utreda dem inom den tid som motionärerna föreslår. 
 
Förvaltningen anser vidare att det skulle vara lämpligt att, om fullmäktige 
anser att det bör göras en utredning, det tillsätts en fullmäktigeberedning som 
får i uppdrag att göra en sådan utredning samt att fullmäktigeberedningen i så 
fall tillsätts efter valet år 2022. 
 
Med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att fullmäktige 
beslutar att avslå motionen. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

 
Sändlista 
Motionärerna 
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2021/302 

§ 134 Beslut om remittering av motion om att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att göra en utredning om minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas 
på remiss till nämnd eller annan instans. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att 
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering 
av motioner och e-förslag om inte kommunfullmäktige har beslutat om annat. 
 
Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-
förslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i 
riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och e-förslag. 
 
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har 
fått en motion eller ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra 
sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på motionen/e-förslaget. 
trandet ska inkludera information som är viktig att känna till för att ett korrekt 
beslut ska kunna fattas i ärendet. 
 
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa 
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det 
förslag till beslut som lämnas. 
 
Förslag till beslut 

• Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna motionen direkt 
till kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas 
på remiss till nämnd eller annan instans. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att göra en utredning om minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-10-12. 

✓ Motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning om 
minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige, 2021-09-27. 
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2021/41 

§ 159 Beslut om besvarande av motion om kommunens avsikt med 
det kommunala bolaget Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion där de 
ställer frågorna ”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads AB 
(TBAB)?” samt ”Hur vill Tidaholms kommun finansiera Tidaholm Bostads AB 
(TBAB)?”. 
 
Motionärerna redogör i motionen för hur den kommunala borgen till 
bostadsbolaget har utvecklats mellan åren 2018-2021. De hänvisar även till 
bostadsbolagets årsredovisning för år 2019 där det framgår att bolaget inte 
når soliditetsmålet på 15 procent då bolaget upptagit lån för renoveringar och 
köp av nya fastigheter samt att bolaget har som avsikt att fortsätta renovera 
sitt fastighetsbestånd. De hänvisar även till att bolaget har som målsättning att 
arbeta mot att tillskapa 50 nya lägenheter innan år 2025. Motionärerna ställer 
följande frågor i sin motion: 

- Hur ska bolaget uppnå 15 procent soliditet om fastighetsförvärv 
finansieras till 100 procent med lån? 

- Hur ska renovering av bolagets fastighetsbestånd finansieras?  
- Hur ska bolagets mål om 50 nya fastigheter innan 2025 finansieras? 

 
Motionärerna framhåller även att bolagets fastighetsköp/bolagsköp under åren 
2018-2020 inte har tillfört nya bostäder eller lokaler till Tidaholms 
bostadsmarknad.  
 
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta uppdra till kommunstyrelsen 
att: 

- utreda kommunens strategi år 2025-2035 med Tidholms Bostads för 
att ”stärka utvecklingen av Tidaholm”, ”främja god bostads- och 
lokalförsörjning” samt ”uppnå en attraktionskraft och tillväxt” 

- utreda kommunens finansiering av Tidaholms Bostads AB genom 
eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya 
borgensförpliktelser av bolagets långsiktiga investeringsbehov  
2025-2035.  

 
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och framhåller i sin 
beredning att kommunfullmäktige är ägare av de kommunala bolagen och styr 
dem genom att anta ägardirektiv för bolagens verksamhet och inriktning. Det 
är sedan bolagets styrelse som ansvarar för att ta fram strategier för hur 
bolaget ska uppnå de mål som formuleras i ägardirektiven. Kommunstyrelsen 
ska i sin tur utöva uppsikt över att bolagen arbetar efter och följer sina 
ägardirektiv. Det är dock inte kommunstyrelsen som ska avgöra vilken/vilka 
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strategier som ska tillämpas för att nå ägardirektiven utan det är 
bolagsstyrelsens uppgift.  
 
Kommunstyrelsen kan dock ta fram förslag till reviderade ägardirektiv och 
ställa krav på att styrelsen arbetar efter dessa. Detta så länge ägardirektiven 
överensstämmelse med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och 
bolagsordningen samt är förenliga med bolagets intresse. Kommunstyrelsen 
kan även ställa krav på att styrelsen redogör för hur de arbetar för att uppnå 
sina ägardirektiv. 
 
Det är också viktigt att fortsätta arbeta med kontinuerlig dialog mellan 
kommunstyrelsen och bolagen för att säkerställa förtroendet och förståelsen 
mellan ägaren och bolagen samt att tillsammans diskutera strategiska 
frågeställningar. 
 
Gällande motionens förslag om kommunens finansiering av Tidaholms 
Bostads AB genom eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya 
borgensförpliktelser konstaterar förvaltningen att det krävs extern 
skattejuridisk kompetens för att kunna ge svar på om, och i så fall hur, ett 
eventuellt tillskott skulle kunna ske. 
 
Förvaltningen anser att det redan finns ett pågående arbete gällande styrning 
av de kommunala bolagen samt med att skapa en ökad dialog mellan 
kommunstyrelsen och bolagen.  
 
Förvaltningen anser även att frågan gällande finansiering är hanterad i och 
med att kommunfullmäktige har beslutat att revidera ägardirektivet och sänka 
soliditetsmålet till tio procent. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion "vad vill Tidaholms 

kommun med Tidaholms bostads AB"”, ekonomichef Henrik 
Johansson, 2021-09-15. 

✓ Dokument från Tidaholms Bostads AB ”Ekonomi genomlysning 
Tidaholms Bostads AB år 2020 – 2035”, VD Mattias Andersson. 

✓ Kommunfullmäktige beslut § 137/2021, ”Beslut om ställningstagande 
av förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-10-25 
(ärendenr:2021/184).  

✓ Kommunfullmäktige beslut § 92/2020,”Beslut om utökad borgensram 
för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28 (ärendenr:2019/397). 

✓ Kommunfullmäktige beslut § 85/2021, ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-28 (ärendenr: 2020/415). 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-09 (ärendenr: 2020/415).  
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 65/2021 ”Beslut om ändamålsefterlevnad i 
de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 
2020”, 2021-04-07 (ärendenr: 2021/93). 

✓ Motion ”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads 
AB/TBAB?”, 2021-01-20.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-15 
 
Ärendenummer 
2021/41 Kommunstyrelsen 
   
Henrik Johansson     
0502-60 62 11 
henrik.johansson@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av motion "vad vill 
Tidaholms kommun med Tidaholms bostads AB" 
 
Ärendet 
Krister Rohman (KD) och Torgny Hedlund (KD) har lämnat in en motion där de 
ställer frågorna: 

- Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostad AB (TBAB)? 
samt 

- Hur vill Tidaholms kommun finansiera Tidaholm Bostad AB (TBAB)? 
 
Motionärerna redogör i motionen för hur den kommunala borgen till 
bostadsbolaget har utvecklats från 2018-2021. De återger även från 
bostadsbolagets årsredovisning 2019 där det framgår att bolaget inte når 
soliditetsmålet på 15 procent då bolaget upptagit lån för renoveringar och köp 
av nya fastigheter samt att bolaget har som avsikt att fortsätta renovera sitt 
fastighetsbestånd. De hänvisar även till att bolaget har som målsättning att 
arbeta mot att tillskapa 50 nya lägenheter innan 2025. Motionärerna ställer 
följande frågor i sin motion: 

- Hur ska TBAB uppnå 15 procent soliditet om fastighetsförvärv 
finansieras till 100 procent med lån? 

- Hur ska renovering av TBAB:s fastighetsbestånd finansieras?  
- Hur ska TBAB:s mål om 50 nya fastigheter innan 2025 finansieras? 

 
Motionärerna framhåller även att TBAB:s fastighetsköp/bolagsköp 2018-2020 
inte har tillfört nya bostäder eller lokaler till Tidaholms bostadsmarknad.  
 
Motionärerna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar uppdra till 
kommunstyrelsen att  

- utreda kommunens strategi år 2025 till 2030 till 2035 med Tidholms 
Bostad för att ”stärka utvecklingen av Tidaholm”, ”främja god bostads- 
och lokalförsörjning” samt ”uppnå en attraktionskraft och tillväxt”, samt 

- utreda kommunens finansiering av Tidaholms Bostad AB genom 
eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya 
borgensförpliktelser av bolagets långsiktiga investeringsbehov 2025 till 
2030- 2035.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Tidaholms Bostad AB ” Ekonomi genomlysning Tidaholms Bostads AB 

år 2020 – 2035”, VD Mattias Andersson. 
✓ Kommunfullmäktige beslut § 137/2021, ”Beslut om ställningstagande 

av förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-10-25 
(ärendenr:2021/184).  
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✓ Kommunfullmäktige beslut § 92/2020,”Beslut om utökad borgensram 
för Tidaholms bostads AB”, 2020-09-28 (ärendenr:2019/397). 

✓ Kommunfullmäktige beslut § 85/2021, ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-28 (ärendenr: 2020/415). 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av 
bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-09 (ärendenr: 2020/415).  

✓ Kommunstyrelsens beslut § 65/2021 ” Beslut om ändamålsefterlevnad 
i de kommunala bolagen samt uppfyllnad av ägardirektiv avseende år 
2020”, 2021-04-07 (ärendenr: 2021/93). 

✓ Motion ”Vad vill Tidaholms kommun med Tidaholms Bostads 
AB/TBAB?”, 2021-01-20.  

 
Utredning 
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska utreda kommunens strategi år 
2025 till 2030 till 2035 med bostadsbolaget för att bolaget ska uppnå de mål 
med verksamheten som finns angiva i ägardirektivet.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det inledningsvis kan vara värdefullt 
att redogöra för hur styrningen av ett kommunalt bolag fungerar.  
 
Ägaren av ett helägt kommunal bolag är kommunfullmäktige. Ägarens 
(kommunfullmäktiges) formella styrning av bolagen sker genom att 
kommunfullmäktige ska: 
 

• Fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet och de 
kommunala befogenheterna i bolagsordningen.  

 
• Utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer. 

 
• Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 
 

• Anta ägardirektiv för bolagen där ägaridén ska formuleras. Ägardirektiv 
är ett frivilligt formellt styrinstrument. Det vill säga ett bolag behöver 
inte ha ägardirektiv, men om det finns är det juridiskt bindande för 
bolagets styrelse och VD.  Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
att se till att ägardirektiven uppdateras och bereds för beslut av 
ägaren.  

 
Ägardirektiven ska i sin tur innehålla:  

• Ägaridén (syftet med bolaget) 
• Verksamhetens inriktning 
• Mål med verksamheten 
• Ekonomiska utgångspunkter och ekonomiska mål. Dessa kan 

uttryckas i form av avkastning och/eller soliditet. Dessa ska ta hänsyn 
till bolagets ändamål och utvecklings-och investeringsbehov.  

• Former för rapportering, uppföljning och dialog 
• Former för insyn och ledningsfunktion, kommunfullmäktiges 

ställningstagande etc. 
 
Kommunstyrelsen har sedan som uppgift att ha uppsikt över bolagets 
verksamhet, precis som den har uppsikt över all annan kommunal 
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verksamhet. En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen årligen 
ska bedöma om verksamheten i bolaget varit förenlig med det kommunala 
ändamål som fullmäktige fastställt och har utförts inom ram. Kommunstyrelsen 
ska även ha uppsikt över att bolaget arbetar efter och följer sina ägardirektiv.  
 
Bolagets styrelse ansvarar i sin tur för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Styrelsen har både en styrande och en 
kontrollerande funktion och ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation. Styrelsen ska även se till att ägaren får den information om bolagets 
utveckling och ekonomiska situation som ägaren behöver. Styrelsen ska verka 
för bolagets bästa och ta tillvara bolagets intressen (inom ramen för lagda 
ägardirektiv) och ska ta fram strategier för hur bolaget ska uppnå de mål som 
formuleras i ägardirektiven. Det är sedan bolagets VD:s ansvar att verkställa 
ägarens ändamål, syfte och ägardirektiv samt sköta den löpande förvaltningen 
av bolaget.   
 
Utöver de formella verktygen för styrning av kommunala bolag är det även 
viktigt att beakta ägarens informella redskap för styrning. Till informell styrning 
brukar exempelvis övrig rapportering till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som rör bolaget räknas. En annan viktig form av informell 
styrning är ägardialog.  Ägardialog brukar vara i form av regelbundna möten 
mellan representanter för ägaren (kommunstyrelsen) och bolaget som följer 
en planerad struktur och dagordning. På dessa möten kan eventuella 
utmaningar eller möjligheter aviseras i god tid så att de kan hanteras på ett 
optimalt sätt. Möten innebär även förbättrade relationer samt ökat förtroendet 
och förståelsen mellan ägaren och bolaget 
 
I ägardirektivet för Tidaholms Bostad AB, TBAB, (§ 32 Tidaholms Bostad AB:s 
verksamhet) framgår följande: 
 
”Bolaget ger moderbolaget möjligheter att på olika sätt agera på den lokala 
bostadsmarknaden för att stärka utveckling samt genom ett allmännyttigt 
bostadsföretag främja en god bostadsförsörjning inom Tidaholms kommun. 
Bolaget ska aktivt verka för att skapa tillgång på bostäder, vilket är nödvändigt 
för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt. 
  
Detta ska bolaget göra genom att: 

• Tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att göra 
Tidaholm till en attraktiv plats att bo, verka och leva i. 

• Vara en aktiv och samverkande aktör på den lokala 
bostadsmarknaden genom om- och tillbyggnad samt förvärv och 
försäljning av fastigheter. 

• Bevaka och undersöka möjligheten till nybyggnation och att tillskapa 
ytterligare bostäder i Tidaholm. 

• Förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts som hyresrätt. 
Bostäderna bör vara tillgängliga för alla, oavsett social, ekonomisk, 
etnisk eller annan bakgrund, 

• Ge hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande över lägenheter, 
boendemiljö och servicenivå 

• Bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor. 
 
I samtliga bolags ägardirektiv § 5.1 framgår vidare att ”Bolaget ska, i samband 
med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den verksamhet som 
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Bolaget samt dotterbolagen bedrivit under föregående kalenderår till 
kommunstyrelsen. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen samt om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget och dotterbolagen arbetat med 
att uppfylla sina ägardirektiv”. 
 
I årsredovisningen för 2020 uttalade Tidaholms Energi AB, i egenskap av 
moderbolag, att de under året bedömt att de uppfyllt de fastställda kommunala 
ändamålen på korrekt sätt enligt bolagsordningen. Bolaget framhöll även att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna som 
har angetts i bolagsordningen. I årsredovisningen framhölls vidare att arbetet 
med att uppfylla ägardirektiven är ”en naturlig del i vårt arbete såväl för 
styrelsen som för VD som för övrig personal”. Bolaget konstaterar vidare att 
de under året har uppfyllt ägardirektivet på ”ett mycket bra sätt” och att de 
ständigt arbetar för förbättring där målet är att överträffa ägardirektiven. 
 
Kommunstyrelsen hanterar ärende kring ändamålsefterlevnaden i de 
kommunala bolagen samt uppfyllanden av ägardirektiven i april månad varje 
år. Kommunledningsförvaltningen har i samband med beslutet 2021 (§ 
65/2021) och med beslutet 2020 ( § 76/2020) framhållit att förvaltningen anser 
att bolagen behöver utveckla och konkretisera i sin redovisning till 
kommunstyrelsen (i enlighet med ägardirektiven § 5.1) hur bolagen under 
föregående kalenderår har arbetat för att uppnå upprättade ägardirektiv. 
Denna synpunkt kvarstår från kommunledningsförvaltningen. De kommunala 
bolagen bör, genom moderbolaget Tidaholms Energi AB, i sin årsredovisning 
tydligare kunna koppla genomförda aktiviteter och händelser till de upprättade 
målsättningarna som framgår i ägardirektiven.  
 
Det framgick även i beslut § 65/ 2021 att TBAB inte uppnådde det av ägaren 
uppsatta ekonomimålet på 15 procent soliditet då bolaget 2020 har en soliditet 
på 12 procent. Kommunledningsförvaltningen framhöll i ärendet att 
förvaltningen instämde i bolagets bedömning att de åtgärder som bolaget 
vidtagit i form av renoveringar och inköp av fastigheter på lång sikt kommer ge 
en positiv effekt för bolaget.  Förvaltningen instämde dock i 
lekmannarevisorernas rekommendation att bolaget bör vidta åtgärder för att 
uppnå ägarens krav på 15 procent soliditet. Förvaltningen instämde även i 
bolagets bedömning att det framåt krävs ett gemensamt arbete mellan bolaget 
och kommunstyrelsen att ta fram en långsiktig strategi för bolaget så att 
bolaget på sikt når det uppsatta målet gällande soliditet. 
 
Tidaholms Bostad AB:s styrelse har även under 2020 tagit fram en långsiktig 
plan för bostadsbebyggelse och underhåll där bostadsbolaget har arbetat fram 
en ekonomisk genomlysning av hela verksamheten samt gjort en plan och 
prognos för perioden fram till 2035. Denna plan påvisar bolagets långsiktiga 
mål och strategier. 
 
Gällande TBAB:s ekonomi beslutade kommunfullmäktige (§ 92/2020) 2020-
09-28 i samband med beslut om utökning av kommunal borgen till TBAB att 
uppdra åt kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för 
att ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande 
borgensbeslut. Kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC 
genomförde riskbedömningen utifrån TBAB:s långsiktiga plan och underlag. 
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Kommunfullmäktige hanterade ärendet 2021-06-28 (§ 85/2021) och beslutade 
att lägga riskbedömningen till handlingarna. Enligt riskbedömningen visar en 
kartläggning av Skaraborgs olika bostadsbolags soliditet att det skiljer väldigt 
mycket mellan bolagen. Det är därför svårt att enbart titta på soliditet som ett 
mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 10 %, som är lägsta nivån enligt den 
långsiktiga planen, är den fortfarande högre än ett antal bostadsbolagen i 
andra kommuner inom Skaraborg. Riskbedömningen påvisade vidare att det 
finns stora risker med den långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då 
den kommer innebära en utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en 
försämring av bolagets soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns 
kommer bolaget att klara av att hantera de utökade räntekostnaderna och 
amorteringarna, vilket framgår av de beräkningarna som är genomförda. För 
att minimera riskerna att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal 
åtgärder. 
 
Kommunfullmäktige fattade sedan 2021-10-25 § 137/2021 beslut om att 
revidera ägardirektiven avseende soliditetsmålet där soliditetsmålet sänktes 
från 15 till 10 procent samt att det 2030 återigen ska uppgå till 15 procent. 
 
Gällande det informella styrverktyget ägardialog framgår det i 
kommunstyrelsens reglemente § 4 att kommunstyrelsen är ansvarig för att det 
regelbundet hålls avstämningar mellan styrelsen och bolaget. 
Kommunstyrelsen beslutade även 2021-06-09 § 129/2021 att utöka antalet 
dialogtillfällen med bolagen samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska 
få en redovisning från TBAB angående större investeringsprojekt.  
 
2021-10-07 anordnades därmed en heldag för ägardialog där 
kommunstyrelsen, fullmäktiges presidium och bolagsstyrelsen träffades för att 
påbörja en diskussion kring det långsiktiga målet för kommunens bolag. Under 
dagen diskuterades bland annat roller, ägardirektiv och långsiktiga mål och 
strategier.  
 
Kommunledningsförvaltningen har uppfattat att avsikten är att fortsätta arbetet 
med ägardialog med bolagen under 2022 och att fler möten ska anordnas. 
Under ägardialogen den 7 oktober framkom att det finns ett behov av att 
framåt bland annat diskutera följande frågor: 
  

- På vilket sätt är de kommunala bolagen en resurs för kommunens 
utveckling i stort och den långsiktiga energi och bostadsförsörjningen?  

- Hur vill kommunen att energi och bostadsmarknaden ska utvecklas 
och vilken roll kan bolagen ha i denna utveckling? 

- Vilka ekonomiska krav ska fastläggas i ägardirektiven för de 
kommunala bolagen: direktavkastning, soliditet, justerad soliditet etc.? 
Och i så fall på vilken nivå? 

- Hur skapas och upprätthålls en kontinuerlig och förtroendefull dialog 
mellan kommunen och bolaget? 

 
Gällande motionens förslag att utreda kommunens finansiering av 
bostadsbolaget genom ett eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuella 
nya borgensförpliktelser av bolagets långsiktiga investeringsbehov år 2025 till 
2030. På ägardialogen med kommunstyrelsen 2021-10-07 redogjordes för 
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olika alternativ av finansiering för att stärka bolagets finansiella ställning. De 
olika alternativen är följande. 
 

• Aktieägartillskott 
• Näringsbidrag 
• Driftbidrag 

 
Idag finns inte någon praxis eller något prejudikat från rättsfall hur en kommun 
kan skjuta till medel till sina bolag utan att detta ska betraktas som ett 
skattepliktigt tillskott. På grund av oklarheterna kring detta anser inte 
kommunledningsförvaltningen kunna utreda hur ett eventuellt tillskott ska ske. 
För att kunna utreda frågan ytterligare skulle det behövas extern kompetens 
inom skattejuridik. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
Kommunfullmäktige är ägare av de kommunala bolagen och styr genom att 
anta ägardirektiv för bolagens verksamhet och inriktning. Det är sedan 
bolagets styrelse som ansvarar för att ta fram strategier för hur bolaget ska 
uppnå de mål som formuleras i ägardirektiven. Kommunstyrelsen ska i sin tur 
utöva uppsikt över att bolaget arbetar efter och följer sina ägardirektiv. Det är 
dock inte kommunstyrelsen som ska avgöra vilken/vilka strategier som ska 
tillämpas för att nå ägardirektiven utan det är bolagsstyrelsens uppgift.  
 
Kommunstyrelsen kan dock ta fram förslag till reviderade ägardirektiv och 
ställa krav på att styrelsen arbetar efter dessa. Detta så länge ägardirektiven 
överensstämmelse med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och 
bolagsordningen samt är förenliga med bolagets intresse. Kommunstyrelsen 
kan även ställa krav på att styrelsen redogör för hur de arbetar för att uppnå 
sina ägardirektiv. 
 
Det är också viktigt att fortsätta arbeta med kontinuerlig dialog mellan 
kommunstyrelsen och bolagen för att säkerställa förtroendet och förståelsen 
mellan ägaren och bolaget samt att tillsammans diskutera strategiska 
frågeställningar. 
 
Gällande motionens förslag att kommunens finansiering av Tidaholms Bostad 
AB genom eventuellt tillskott av eget kapital samt eventuellt nya 
borgensförpliktelser, kan kommunledningsförvaltningen konstatera att det 
krävs extern juridisk kompetens inom skattejuridik för att kunna ge svar på hur 
och om ett eventuellt tillskott ska ske. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser därmed att det redan finns ett pågående 
arbete gällande styrning av de kommunala bolagen samt med att skapa en 
ökad dialog mellan kommunstyrelsen och bolagen.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser även att frågan gällande finansiering är 
hanterad i och med att Kommunfullmäktige beslutade att revidera 
ägardirektivet och sänka soliditetsmålet till 10%. 
 
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar avslå motionen. 
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Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.  
 
Sändlista 
Motionärerna 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms Bostad AB 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Tidaholm har av Kommunfullmäktige fått uppdraget att genomföra en 
riskbedömning inför framtida borgensåtagande för Tidaholms Bostads AB (TBAB).  

TBAB har arbetat fram en ekonomisk genomlysning av hela verksamheten samt gjort en prognos för 
perioden fram till 2035.  

Följande mål och strategier för TBAB ligger till grund för genomlysningen: 
 

Långsiktiga mål 
1. 50 nya lägenheter till 2030 
2. Samtliga 280 lägenheter skall vara renoverade 2035 
3. Vi ska vara den största fastighetsförvaltaren gällande hyreslägenheter i Tidaholm 2035 

 

Strategier 

1. Aktivt samarbete med andra allmännyttiga bostadsbolag 
2. Vi ska förvärva fastigheter och byggbara tomter (såväl lokaler som bostäder)                                  
3. Vi ska erbjuda boende med god standard och trivsel 
4. Arbeta långsiktigt med våra fastigheter och hålla dom i gott skick 
5. Driva på utbyggnaden i Tidaholm 
6. Utveckla samarbetet med Tidaholms kommun i bostadsfrågor (detaljplaner och ÖP). 

 

Mål 

1. Ekonomiskt mål 1,4 MSEK 
2. Minska energiförbrukningen med 3% i våra fastigheter 
3. Aktivt arbeta med NKI förbättringar (Förvaltnings kvalité 76,9% till 80%) 
4. Förbättra miljöprofilen                     

 

Resultatmål  

1. Renovera enligt långsiktiga mål 
2. Kaplanen renovering 26 lägenheter (Röda & Rosa) 
3. Tillvalslistan, extra intäkt 100 tkr/år 
4. Tillgänglighet 99,7% (exkl. renovering) 
5. Energibesparingar 
- EL 3% (15.000 kWh) 
- FJV 3% (125.000 kWh) 
- Vatten 3% (998 m3) 
6. En aktivitet för att öka TBAB:s miljövärde 

 

Prognosen bygger på de projekt och renoveringar som vi har vetskap om i nuläget. Utfallet kommer 
att påverkas av många olika faktorer såsom marknad, efterfrågan, ekonomisk utveckling i samhället 
mm.  

På det hela taget kan man säga att vi i dagsläget inte ser några andra projekt under perioden fram 
till år 2035 och att genomlysningen därför ger en bra bild av hur det kan komma att se ut. Utfallet 
kommer dock med stor sannolikhet att se annorlunda ut när vi väl kommer till år 2035. Vi har 
antagit vissa förutsättningar och hela genomlysningen bygger på dessa förutsättningar. Förändras 
förutsättningarna kommer det givetvis påverka utfallet. Men utgångspunkten för genomlysningen 
är som sagt de mål och strategier som är beslutade för TBAB i nuläget. 
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Risker 
Räntehöjning 

Bolaget lånar pengar hos Kommuninvest till en fast ränta i upp till tio år. Räntan är i nuläget 0,66%. 
Efter 10 år har vi räknat med 2% som räntekostnad. Skulle räntan gå upp kommer det att märkas 
redan när vi ansöker om lånen. Blir räntan högre än vår prognos kan man omvärdera beslut om 
renovering redan i det stadiet för de kommande projekten. Den långsiktiga planen kommer 
förändras om räntekostnaderna stiger kraftigt.  

 

Efterfrågan (Uthyrningsgrad) 

Beräkningarna baseras på nästintill fullt uthyrda lägenheter (99,3% uthyrningsgrad). Efterfrågan är 
ett av våra viktigaste mål i verksamheten, vi mäter den kontinuerligt och arbetar aktivt för att 
bibehålla uthyrningsgraden. Om konjunktursvängningar eller andra orsaker i samhället och 
närområdet gör att efterfrågan sjunker kommer bolagets resultat och soliditet sjunka i viss 
utsträckning. Det är ytterst svårt att förutspå hur utfallet kommer att bli så långt fram i tiden. 
TBAB:s framtidsplaner får givetvis uppdateras kontinuerligt utefter rådande efterfrågan och hur 
marknaden ser ut. Finns det ingen efterfrågan på fler, nya eller renoverade lägenheter måste TBAB 
anpassa sig efter marknaden och vilket kommer att påverka utfallet av genomlysningen. Faktorer 
som hjälper oss att hålla uthyrningsgraden på en hög nivå är dels renovering av våra befintliga 
lägenheter, dels nybyggnation vilka båda leder till att vi får attraktivare lägenheter. 

 

Energikostnader  

Om kostnaden för el, värme, VA och andra infrastrukturer höjs sjunker resultat och soliditet. Detta 
påverkar oss till viss grad. I skrivandets stund ser energimarknaden ut att ligga kvar i ungefär 
samma nivå de kommande fyra – fem åren, men efter det är det svårt att se hur marknaden 
utvecklas. Det är stora förändringar inom energisektorn i Sverige och ambitionen är att den ska bli 
effektivare och mindre kostsam. Lokalt ser vi inga stora prisjusteringar på energisidan inom de 
kommande åren.  

Efter våra renoveringar minskar vi vår energiförbrukning i våra fastigheter och detta påverkar 
kostnaderna på ett positivt sätt samt gynnar vårt hållbarhetsarbete. 

 

Driftskostnader 

Om övriga driftskostnader för exempelvis löner och konsultkostnader mm. stiger sjunker bolagets 
resultat och soliditet. Vi arbetar intensivt med att effektivisera och driva verksamheten på ett 
bättre sätt. Vissa kostnader råder vi inte över och vi har beräknat att dessa kostnader kommer att 
öka succesivt under perioden, se specifikation på hur vi har beräknat. 

 

91



 
 
Byggkostnader 

I genomlysningen har vi använt av oss de kostnader vi har haft i våra projekt så långt. I kommande 
projekt har vi kalkylerat tillsammans med LINK arkitekter för att få en korrekt bild av kommande 
kostnader. Alla projekt kommer givetvis att upphandlas enligt LOU.  

Det finns risker med byggkostnader såsom saneringskostnader som vi aktivt arbetar med i alla våra 
projekt genom att göra miljöinventering i tidigt skede för att förhindra oförutsedda kostnader. Vi 
ställer hårda krav våra inhyrda entreprenörer och följer ständigt upp och utvärderar arbetet. Det 
finns risker med bristande upphandlingar som kan bli kostsamma. Vi har detta i vår 
internkontrollplan för att minimera extra kostnader. I internkontrollplanen säkerställs också att vi 
följer gällande lagar och regler. Handläggningstider är också en risk, får vi stillestånd i projekten kan 
det fördyra det projekten. Byggmarknaden är ytterligare en riskfaktor, beroende på konjunktur kan 
samma projekt bli avsevärt billigare eller dyrare, detta är svårt att råda över men enligt våra 
beräkningar är marknaden på väg nedåt, men att förutsäga hur den kommer se ut om fem till tio år 
oerhört svårt. 

 

Soliditet 

Bolaget har i sitt ägardirektiv ett soliditetskrav på 15%. Som lägst kommer bolagets soliditet att vara 
9,5% enligt långtidsprognosen. Detta under 2022 då omfattande renovering av kungsbroområdet 
medför stora lån och inte medför några intäkter fullt ut för än 2023. Detta projekt har kanske inte 
främst ett ekonomiskt syfte utan bolaget har fått uppdraget av andra anledningar såsom att bevara 
befintliga exteriör i byggnader och området. Efter 2023 så beräknas soliditeten succesivt öka och 
2030 nå målet på 15% igen. Åren efter sjunker soliditeten igen pga. stora renoveringar och ev. 
nybyggnation. Soliditeten hämtar sig igen till 15,03% under 2030. 

 

Ökad balansomslutning 

Bolaget kommer väsentligt öka sin balansomslutning men vi tillför uppskattningsvis ca 40 % mer 
bostadsarea. Konsekvensen av att bygga nytt och renovera befintligt bestånd är att vi får en ökad 
balansomslutning. 40 % ökad boarea får man ställa i relation till hur mycket lägre boarea det blir 
om vi får fastigheter i så dåligt skick att vi får riva dem. Vi kan sälja av visst äldre bestånd för att 
motverka en ökad balansomslutning eller ändra våra strategier. Vi kommer även att se över 
nedskrivningsbehovet som ger en minskad balansomslutning, när det blir aktuellt, se nästa stycke.  

 
Nedskrivning av tillgångar 

Under de senaste åren har bostadsbehovet ökat markant i flertalet av landets kommuner så även i 
Tidaholm. För att möta detta planeras nybyggnationen av lägenheter och ombyggnader hos många 
av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag.  
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Sedan 2014 följer majoriteten av de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ett nytt regelverk 
för redovisning av anläggningstillgångar, det så kallade K3-regelverket. Mot bakgrund av detta har 
diskussioner uppkommit om att färdigställda projekt behöver skrivas ned.  
Ingen är betjänt av att nedskrivningar sker i onödan. Ingen kommer heller att ha förståelse den 
dagen det kommunala bostadsföretaget tar för stora risker med kommunens tillgångar som 
säkerhet. TBAB har ingen plan på nedskrivningar i genomlysningen men blir det aktuellt kommer vi 
givetvis att ta upp frågan för att se till bolagets och våra ägares bästa. 
 
Det finns en bra genomarbetad analys som innehåller en kort beskrivning av nedskrivningsreglerna, 
definitioner av aktuella begrepp och en genomgång av de olika stegen i en nedskrivningsprövning, 
se bilaga nedskrivning av fastighetsvärden. 
 
Hyresintäkter 

De flesta riskerna innebär ju någon form av ekonomisk påverkan och man får beakta att om flera av 
ovanstående kostnader ökar kommer det att krävas en högre hyresintäkt. Vi har i våra beräkningar 
endast en hyresjustering om 1,2% årligen. Hyresintäkten förhandlas med hyresgästföreningen och 
ökar våra kostnader kommer det att beaktas i kommande hyresförhandlingar. Detta motverkar ju 
den negativa ekonomiska påverkan i viss utsträckning.   
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Planering: förvärv / nybyggnation / omställningsrenoveringar 
Fastighet/område  År      

Stallängens Bostad AB  2020 

Kaplanen 1 (Röda Skolan)  2021 - 2022 

Kungsbro 1 (Rosa Skolan)  2021 - 2022 

Samrealskolan  2023 

Kaplanen 1 Etapp 2  2025 

Kaplanen 1 Etapp 3  2030 

 

Planering: renovering befintligt bestånd 
Fastighet/område  År      

Kv. Brage   2020 

Kv. Björnen   2021 

Kv. Drott   2022 

Kv. Thule   2023 

Kv. Astern   2025 

Kv. Klockan   2028 - 2029 

Kv. Manhem   2031 - 2032 

 

Utöver dessa investeringskostnader i beräkningen är våra ordinarie investeringar med om 2 MSEK 
årligen. 
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Förutsättningar för beräkningar: 

• Hyresintäkter är beräknade med en hyresjustering 1,2 % årligen, för renoveringar och 
indexuppräkning. Utgångshyra är 2020 års nivåer. 

• Fastighetskostnader är beräknade efter dagens utfall och med en korrigering för lägre drift 
och underhållskostnader pga. renovering som ger energieffektiviseringar och lägre 
fastighetskostnader. 

• Övriga kostnader är 2020 års nivå med en uppräkning på 1 % årligen. 
• Personalkostnader är 2020 års nivå med en uppräkning på 3 % årligen. 
• Utrangeringskostnader är beräknade utefter bokfört värde och korrigerats vid renoverings 

tillfälle. 
• Räntekostnader är beräknade för år 1 - 10 med 0,66% och år 11- och framåt är räntan satt 

till 2%. 
• Amortering sker i stort sett i samma takt som TBAB:s avskrivningar.  
• Skatten i beräkningen bygger på att vi använder det underskott som finns i bolaget och 

därefter är skatt på resultatet med i beräkningen. 
• Soliditetsberäkningen har tagits fram genom formeln: resultat och eget kapital dividerat 

med summan av det egna kapitalet, årets resultat och aktuell låneskuld. 
• Borgensavgift är beräknad efter dagens avgift om 0,35% x lånesumma, avgiften börjar på 

490 tkr och under 2035 beräknas den till 1318 tkr. 
• Uthyrningsgraden är beräknad till ca 99,3% enligt 2020 års nivå. 

 

 
Prognos långa räntor, Kommuninvest 2020-11-18 
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Nyinvesteringar utefter vår långsiktiga plan ovan. Alla investeringskalkyler har dessa 
förutsättningar: 

• En beräknad investeringskostnad (från våra tidigare projekt) 15 000 kr/kvm för renovering, 
28 000 – 37 000 kr/kvm för omställningsprojekten samt 39 800 kr/kvm för nybyggnation. 

• Ränta, år 1-10 0,66% och år 11- och framåt 2%. 
• Avskrivningstider 30 år för renoveringsprojekten, omställningsprojekten 40 år och 

nybyggnation 50 år. 
• Drift och underhåll 300 kr/kvm på renoverade eller om/nybyggda fastigheter, befintligt 

bestånd 2020 års nivåer med en indexering om 1%. 
• Hyresnivåer 1100 kr/kvm för befintligt bestånd, 1300 kr/kvm för renoverat bestånd, 1500 

kr/kvm för omställnings och nybyggnadsprojekten med en indexering om 1%. 
• Uthyrningsgraden är beräknad till ca 99,3% enligt 2020 års nivå. 

 

 

Planerade investeringar under perioden 2020 - 2035, enligt tabell ovan. 
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Fastighetsvärde, värdering 2018 samt tillkommande investeringar ackumulerade. 

 

 

Prognos på vårt lånebehov under perioden 2020-2035 
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Amortering TBAB 
Kassaflödesanalysen över tidsperioden 2020 - 2035 medger att vi följer vår riktlinje om att amortera lån 
utefter avskrivningstider på de projekt och fastigheter som lånen avser.  

Vi kan med andra ord likviditetsmässigt göra de amorteringar vi har planerat i beräkningen, se diagram.  
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Avkastningskrav TBAB 
”7.3 Avkastningskrav 

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på 
bostadsmarknaden i Tidaholm med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget 
ska generera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning avses driftnetto i 
relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde (marknadsvärdet ska beräknas av extern part vart 
6:e år).” 

Utdrag ur ägardirektiv TBAB  

 

Värdering av fastighetsbeståndet är taget från extern värdering 2018 samt korrigerat för de 
fastigheter vi har förvärvat sedan 2018. Förvärvsvärdet har lagts till värderingen och kommande 
investeringsprojekt har adderats till fastighetsvärdet med investeringssumman. 

 

 

Avkastningskravet (omkring 5%) är beräknat utefter gällande ägardirektiv. Intäkter minus 
fastighetskostnader, Övriga kostnader och fastighetsskatt. Summan av dessa är dividerade med 
fastighetsvärdet. TBAB uppfyller avkastningskravet om ca 5 % under perioden fram till år 2035. 
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Soliditetsmål TBAB 
”7. Ekonomi  

7.1 Allmänt 

Bolaget ska bedriva verksamheten så att en långsiktig värdetillväxt av fastighetskapitalet tryggas. 
Avkastningen på Bolagets fastighetsbestånd ska vara affärsmässig och långsiktigt i nivå med liknande 
jämförbara bostadsföretag. 

Bolaget ska successivt öka sin soliditet så att den uppgår till minst 15 procent beräknat på justerat eget 
kapital. Ökningen ska i huvudsak vara ett resultat av bolagets löpande verksamhet men även köp och 
försäljning av fastigheter kan bidra till att målet uppnås.” 

Utdrag ur ägardirektiv TBAB  

 

Det finns vissa utmaningar att nå soliditetsmålet under perioden fram till 2035, då vi har stora 
investeringsbehov under perioden. Vissa projekt drabbar soliditeten hårda än andra, exempelvis 
Rosa skolans omställningsrenovering. 

 

 

Soliditeten varierar beroende på planerade investeringar och lån, ser man framåt till 2035 beräknas 
soliditeten att bli uppåt 15,03 %. Detta uppfyller inte dagens ägardirektiv och därav kräver detta en 
förändring av något slag.  
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Hur kan TBAB uppfylla soliditetsmålet? 

• Vi kan göra ett aktieägartillskott med ca 15 MSEK för att nå soliditetsmålet under hela 
perioden fram till 2035. Ska moderbolaget TEAB ge detta tillskott kommer det att påverka 
TEAB:s soliditet negativt. Påverkan kommer att göra att vi går från dagens soliditet 21% till 
16% i TEAB. Soliditetsmålet i TEAB:s ägardirektiv är 15%. 

• Vilka krav har ägaren på bolaget, kan man acceptera en lägre soliditet framöver. Omkring 
10%? Finns det andra värde som är viktiga? 

• TBAB kan sälja fastigheter till ett värde om ca 15 MSEK. 
• Ny inriktning med TBAB, andra strategier och långsiktiga mål. 

 

Resultat TBAB 

 

Resultatet utveckling från dagens nivå om 1.3 MSEK till ca 4,2 MSEK under 2035. 

 

Bifogat finns en beräkningsfil med ovannämnda fakta som underlag till dokumentet. 

 

 

/Mattias Andersson, VD 

Tidaholms Bostads AB 
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2021/184 

§ 137 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiv 
Tidaholms Bostads AB 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att revidera ägardirektivet för Tidaholms 
Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

• Kommunfullmäktige beslutar att som sitt ställningstagande tillstyrka 
bolagets förslag till revidering av ägardirektiven med tillägget att 
soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå till 15 procent. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för 
Tidaholms Bostads AB i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Tidaholms Bostads AB har också inkommit med förfrågan om 
ställningstagande gällande revidering av ägardirektivet avseende 
soliditetsmålet. 
 
Tidaholms Bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet 
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade 
ägardirektivet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att tillstyrka en renovering och 
ombyggnation av fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta innebär en 
större investering som medför att bolagets soliditet minskar. 
 
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till 
soliditetsmålet i ägardirektivet, vilket uppgår till 15 procent, utan att vidta 
försäljningar av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från 
moderbolaget vilket skulle få andra konsekvenser.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att den enda möjliga kortsiktiga 
lösningen är att sänka soliditetsmålet för att sedan fortsätta arbetet med att 
långsiktigt se över de ekonomiska målen som ska ställas på Tidaholms 
Bostads AB.   
 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå 
till 15 procent. 

- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet. 
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- Torgny Hedlund (KD) föreslår kommunfullmäktige att som sitt 
ställningstagande tillstyrka bolagets förslag till revidering av 
ägardirektiven med tillägget att soliditetsmålet år 2024 åter ska uppgå 
till minst 15 procent. 

- Anna-Karin Skatt (S), Ingemar Johansson (L), Ambjörn Lennartsson 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 122/2021 ” Beslut om ställningstagande 

av förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-09-27. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 188/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-09-08. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 159/2021 ”Beslut om ställningstagande av 

förändrade ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-08-11. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut om 

ställningstagande av förändrade ägardirektiven TBAB”, 2021-06-23. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 

ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14. 
✓ Utkast - Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB, 2021-05-27. 
✓ Skrivelse ”Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade 

ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”, 2021-05-04. 
 
 
Sändlista 
Tidaholms Bostad AB 
Ekonomiavdelningen 
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2019/397 

§ 92 Beslut om utökad borgensram för Tidaholms bostads AB 
 
Lennart Axelsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Tidaholms Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 113 706 515 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

• Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att göra 
en riskbedömning av bostadsbolaget för att ge kommunfullmäktige 
faktaunderlag om bolagets stabilitet för kommande borgensbeslut.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 219/2018 att fastställa Tidaholms Bostads 
AB:s borgensram till 97 306 515 kr, enligt listan nedan. 
 

 
 
Tidaholms Bostads AB har 2020-06-26 inkommit med begäran om kommunal 
borgen för förvärv av bolaget Stallängens Bostad AB, 559189-5353. Köpet 
uppgår till 16 400 000 kr och ska ske med lånefinansiering via Kommuninvest. 
Det innebär att den totala borgensramen skulle uppgå till 113 706 515 kr. 
Borgensramen 2018 uppgick till 56 394 015 kr. Det innebär att den ökat med 
57 312 500 kr på mindre än 2 år.  
 
Beslutsinstansen för ställningstagandet har ändrats i ärendet enligt 
kommunfullmäktiges beslut § 84/2020.  
 

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2018-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2019
NYA LÅN 

2019
AMORTERING 

2019
LÅNESKULD 
2019-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 71225 2019-10-18 9 768 557 0 0 -360 000 9 408 557
Kommuninvest 78729 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 78915 2018-01-29 0 0 0 0 0
Kommuninvest 88294 2020-05-05 2 920 089 0 0 -146 000 2 774 089
Kommuninvest 90080 2020-08-22 10 375 000 0 0 -100 000 10 275 000
Kommuninvest 91206 2021-09-15 17 625 000 0 0 -300 000 17 325 000
Kommuninvest 94834 2021-09-15 15 705 369 0 0 -420 000 15 285 369
Kommuninvest 106786 10 000 000 -300 000 9 700 000
Kommuninvest 111098 5 000 000 -120 000 4 880 000
Kommuninvest 111099 6 700 000 -120 000 6 580 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 330-0 5 000 000 5 000 000
Tidaholms Sparbank 8354-3,655 176 315-1 1 177 500 -99 000 1 078 500

56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 82 306 515

Budgeterad nyupplåning 2020 15 000 000
Summa låneskuld 56 394 015 0 27 877 500 -1 965 000 97 306 515
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Kommunstyrelsen beslutade § 166/2020, 2020- 09-02, att som sitt 
ställningstagande tillstyrka att Tidaholms Bostad AB förvärvar bolaget 
Stallängens Bostad AB.  
 
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 113 706 515 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, detta under förutsättning att 
kommunstyrelsen som ställningstagande har beslutat tillstyrka att 
Tidaholms Bostads AB förvärvar bolaget Stallängens Bostad AB.  

- Roger Lundvold (KD) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att utreda kommunens 
strategi för Tidaholms Bostad AB och att utreda kommunens 
finansiering av TBAB:s långsiktiga investeringsbehov till 2035 samt att 
konkurrensutsätta pris vid eventuellt förvärv av Stallängens Bostad AB.  

- Krister Rohman (KD) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 
kommunstyrelsen att göra en riskbedömning av bostadsbolaget för att 
ge kommunfullmäktige faktaunderlag om bolagets stabilitet för 
kommande borgensbeslut. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, kommunstyrelsens, 
Lundvolds yrkande om återremiss och Rohmans tilläggsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå detta.   
 
Omröstning begärs.  
  
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
  
JA: Ärendet ska avgöras idag  
  
NEJ: Bifall till Lundvolds yrkande om återremiss.  
  
Omröstningen utfaller med:  
JA: 30   
NEJ: 7  
AVSTÅR: 2  
  
Följande röstar JA: Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (-) 1:e 
vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt 
(S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna 
Zöögling (S), Anders Johansson (S), Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), 
Georgos Moschos (S), Monica Staadig (S), Cathrine Karlsson (S), Monica 
Karlén (S), Håkan Joelsson (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Mimmi Pirttilä (S), 
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Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Runo Johansson 
(L), Ulf Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla 
Dverstorp (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Krister Rohman (KD) 
  
Följande röstar NEJ: Birgitta Andersson (L), Roger Lundvold (KD), Ida 
Davidsson (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), 
Aili Räisänen (SD) 
 
Följande avstår: Karin Olofsson (MP), Ingemar Johansson (L) 
 
Ordföranden ställer därefter Rohmans tilläggsyrkande under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 
 
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 168/2020, ”Beslut om utökad borgensram 

för Tidaholms Bostads AB”, 2020-09-02 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om utökad borgensram för Tidaholms Bostads 

AB”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-07-30 
✓ Skrivelse ”Begäran av kommunal borgen och ställningstagande till 

förvärv av Stallängens Bostad AB 559189-5353”, TBAB:s VD Mattias 
Andersson, 2020-06-26 

✓ Styrelseprotokoll nr 3 Tidaholms Bostad AB, 2020-03-26 
✓ Kommunfullmäktiges beslut § 135/2019, Beslut om borgensram för 

Tidaholms Bostads AB”, 2019-12-16 
 
Sändlista 
Tidaholm Bostad AB 
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2020/415 

§ 129 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 
borgensbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen 
är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna. 

• Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Tidaholms Bostads AB se över 
avkastningskravet för Tidaholms Bostads AB. 

• Kommunstyrelsen beslutar att under år 2021–2023 utöka antalet 
dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium och bolaget med 
fokus på de stora pågående investeringsprojekten. Samt att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av 
pågående större investeringsprojekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende 
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades 
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020”. 
 
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som 
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes 
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de 
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det 
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför 
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande 
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg. 
Bostadsbolag Soliditet 

2019 
Skara 22,3 
Falköping 15,2 
Vara 14,2 
Tidaholm 14,1 
Tibro 12,8 
Vårgårda 12,2 
Mariestad 12,0 
Karlsborg 11,1 
Götene 9,8 
Habo 9,4 
Essunga 8,3 
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Töreboda 7,7 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det finns en bedömning av risker i 
underlaget. Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den 
långsiktiga plan som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en 
utökning av bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets 
soliditet. Enligt planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara 
av att hantera de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket 
framgår av de beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna 
att något oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder som 
kommunledningsförvaltningen har föreslagit.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är komplext att beräkna en nivå 
på hur stor risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att 
göra en sannolikhetsbedömning hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av 
sina ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin 
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det 
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är 
att olika scenarion uppstår, till exempel: 
 

• Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden, 
projektets komplexitet med mera 

• Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter 
förändras löpande, 

• Uthyrning av lägenheter och fastigheter 
 
Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna 
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är 
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning 
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte 
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får 
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att 
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 - 
200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs 
också att medel avsetts för detta uppdrag. 
 
Kommunledningsförvaltningen vill åter framföra att förvaltningen anser att det 
är en hög risk med den långsiktiga planen som bostadsbolaget tagit fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet 
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta 
tolkar kommunledningsförvaltningen som att ägaren står bakom den första 
delen i den långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna 
Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största 
risken av den långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då 
påverkar soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att 
godkänna en utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1 
med 15,0 miljoner kronor. 
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Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att återremissen är besvarad och att utredningen läggs till 
handlingarna. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Tidaholms Bostads AB se över avkastningskravet för Tidaholms 
Bostads AB. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att under år 2021–
2023 utöka antalet dialogtillfällen mellan kommunstyrelsens presidium 
och bolaget med fokus på de stora pågående investeringsprojekten. 
Samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning av 
pågående större investeringsprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Arbetsutskottets beslut § 57/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-05-26 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18. 
✓ Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415 
✓ Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1” 
2021-01-25, Ärende 2020/416 

✓ Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1” 
2021-04-29, Ärende 2020/416 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn 
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155 

✓ Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende 
2020/415 

 
Sändlista 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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2020/415 

§ 85 Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 
borgensbeslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återremissen är besvarad och att 
utredningen läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att återemittera ärendet avseende 
riskbedömning av bostadsbolaget. Återremissen formulerades 
”Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen då 
kommunstyrelsens förslag till beslut ej innehåller någon riskbedömning enligt 
kommunfullmäktiges beslut september 2020”. 
 
Riskbedömningen som genomfördes byggde på den långsiktiga plan som 
Tidaholms Bostads AB (TBAB) beslutat om. Riskbedömningen genomfördes 
av kommunledningsförvaltningen tillsammans med PWC som granskade de 
underlag som TBAB tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
En kartläggning av vilken soliditet bostadsbolagen i Skaraborg har visar att det 
skiljer väldigt mycket mellan bostadsbolagen inom Skaraborg. Det är därför 
svårt att enbart titta på soliditet som ett mått. Om soliditeten i TBAB går ner till 
10 %, som är lägsta nivån enligt den långsiktiga planen, är den fortfarande 
högre än ett antal bostadsbolagen i andra kommuner inom Skaraborg. 
Bostadsbolag Soliditet 

2019 
Skara 22,3 
Falköping 15,2 
Vara 14,2 
Tidaholm 14,1 
Tibro 12,8 
Vårgårda 12,2 
Mariestad 12,0 
Karlsborg 11,1 
Götene 9,8 
Habo 9,4 
Essunga 8,3 
Töreboda 7,7 
 
Kommunstyrelsen anser att det finns en bedömning av risker i underlaget. 
Riskbedömningen visar på att det finns stora risker med den långsiktiga plan 
som TBAB beslutat om. Detta då den kommer innebära en utökning av 
bolagets långfristiga skulder, samt en försämring av bolagets soliditet. Enligt 
planen och de beräkningar som finns kommer bolaget att klara av att hantera 
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de utökade räntekostnaderna och amorteringarna, vilket framgår av de 
beräkningarna som är genomförda. För att minimera riskerna att något 
oförutsett inträffar krävs dock ett antal åtgärder föreslagits. 
 
Kommunstyrelsen anser att det är komplext att beräkna en nivå på hur stor 
risken är att TBAB inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Att göra en 
sannolikhetsbedömning på hur stor risk det är att TBAB inte kan klara av sina 
ekonomiska åtagande i samband med den expansion som TBAB har i sin 
långsiktiga plan innebär väldigt många antaganden och olika scenarion. Det 
innebär att det måste genomföras en bedömning av hur stor sannolikheten är 
att olika scenarion uppstår, till exempel: 
 

• Investeringarna blir billigare eller dyrare vilket beror på marknaden, 
projektets komplexitet med mera 

• Förändring av bolagets lönsamhet, där både kostnader och intäkter 
förändras löpande, 

• Uthyrning av lägenheter och fastigheter 
 
Dessa bedömningar behöver sedan viktas ihop till en bedömning för att kunna 
ge en kvantifierad riskbedömning på en skala som visar på hur stor risken är 
att bolaget inte klarar av sina ekonomiska åtaganden. Ska denna bedömning 
genomföras krävs det att en extern part genomför det. Förvaltningen har inte 
möjlighet att genomföra ett uppdrag av denna komplexitet utan att det får 
konsekvenser på förvaltningens övriga arbetsuppgifter. En offert på att 
genomföra riskbedömningen är inhämtad och uppgår till mellan 150 000 - 
200 000 kr vilket motsvarar ca 100 – 150 timmar. Ska detta genomföras krävs 
också att medel avsetts för detta uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen vill åter framföra att det är en hög risk med den långsiktiga 
planen som bostadsbolaget tagit fram.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att stå bakom ställningstagandet 
och borgensbeslutet för investeringen på Kaplanen 1 och Kungsbro 1. Detta 
tolkar kommunstyrelsen som att ägaren står bakom den första delen i den 
långsiktiga planen som är ombyggnationen av fastigheterna Kaplanen 1 och 
Kungsbro 1. Detta är också den största delen och den största risken av den 
långsiktiga planen som TBAB har tagit fram, vilket också då påverkar 
soliditeten mest. Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att godkänna en 
utökning av investeringsutgiften på Kaplanen 1 och Kungsbro 1 med 15,0 
miljoner kronor. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återremissen 
är besvarad och att utredningen läggs till handlingarna. 

- Anna-Karin Skatt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 129/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-06-09 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om riskbedömning av bostadsbolaget för 

borgensbeslut”, ekonomichef Henrik Johansson, 2021-05-18. 
✓ Kommunfullmäktige beslut § 5/2021 ”Beslut om riskbedömning av 

bostadsbolaget för borgensbeslut”, 2021-01-25, Ärende 2020/415 
✓ Kommunfullmäktige beslut § 6/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 

ställningstagande till investeringsprojekt Kaplanen 1, Kungsbro 1” 
2021-01-25, Ärende 2020/416 

✓ Kommunfullmäktige beslut § 56/2021 ”Beslut om kommunfullmäktiges 
ställningstagande om utökad investering Kaplanen 1 och Kungsbro 1” 
2021-04-29, Ärende 2020/416 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 42/2021 ”Beslut om översyn 
soliditetsmålen i ägardirektiven”, 2021-04-21, Ärende 2021/155 

✓ Tjänsteskrivelse ”Tidaholms bostads AB framtida ekonomiska 
förutsättningar” Ekonomichef Henrik Johansson, 2020-12-29 Ärende 
2020/415 

 
Protokollsanteckning 
Ingemar Johansson (L), Torgny Hedlund (KD), Karin Olofsson (MP), Claes 
Andersson (KD), Ulf Persson (C), Lennart Nilsson (SD): Kommunfullmäktige 
har genom beslut 2020-09-28 § 92 och 2021-01-25 § 5 om riskbedömning av 
Tidaholms Bostadsaktiebolag (TBAB) riktat uppmärksamheten mot företagets 
ekonomiska stabilitet. Kommunledningsförvaltningens utredning, med benäget 
bistånd av revisionsbolaget PWC, utvisar med all önskvärd tydlighet att 
bolagets risker inte är oväsentliga. 

Kommunfullmäktige har vid flera tillfällen den senaste tiden utökat 
kommunens borgensansvar gentemot bostadsbolaget trots genomförd 
riskbedömning. 

Det är av största vikt att kommunen regelbundet följer utvecklingen av bolaget 
och som ägare fattar de beslut som kan komma att krävas för att behålla ett 
stabilt kommunalt bostadsbolag. 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
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2021/93 

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

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

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

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändamålsefterlevnaden i de kommunala 

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

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

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

 
Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Revisorerna 
Kommunfullmäktige 
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2021/94 

§ 160 Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges initiativ för 
en hållbar besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms 
kommun från och med den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett beslut där de föreslår 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den 1 februari 
år 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. 
 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Initiativet innebär 
att offentliga och privata aktörer ska agera för att ställa om till ett hållbart 
samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och 
turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och som är uppskattad av både 
boende och besökare. Framgång nås genom ständiga förbättringar med fokus 
på konkreta initiativ.  
 
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
 
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens 
förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Tidaholms 
kommun från och med den 1 februari år 2022 ska ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om anslutning till Turistrådet Västsveriges 

initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kanslichef 
Anna Eklund, 2021-12-02. 
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✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2021 ”Beslut om Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 
2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-07-20. 

✓ Hållbarhetsklivet bakgrund, januari 2021. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-12-02 
 
Ärendenummer 
2021/94 Kommunstyrelsen 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om anslutning till Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring - 
Hållbarhetsklivet 
 
Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fattat ett beslut där de föreslår 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den 1 februari 
2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges 
initiativ för en hållbar besöksnäring. 
 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Initiativet innebär 
att offentliga och privata aktörer ska agera för att ställa om till ett hållbart 
samhälle. Syftet är att tillsammans skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och 
turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både 
boende och besökare. Framgång nås genom ständiga förbättringar med fokus 
på konkreta initiativ.  
 
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
 
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 104/2021 ”Beslut om Turistrådet 

Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, 
2021-11-09. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-07-20. 

✓ Hållbarhetsklivet bakgrund, januari 2021. 
 
Utredning 
I kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse som ligger som grund för 
nämndens beslut framgår att Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande 
principer som är styrande för de vägval som görs inom utveckling och 
marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.  
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Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom 
besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de fyra 
grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra. 
 
De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Besöksnäring medför alltid 
en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom 
kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val 
besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, 
konsumtion och agerande på plats. Detta kan en destination påverka 
genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite 
onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur 
säkerställs en attraktiv destination även i framtiden.  

2. Bra för både boende och besökare. Attraktiva platser att bo på är ofta 
också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid 
en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte 
överskrider platsens kapacitet.  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt. Beläggningsgraden på 
boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några 
platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 
besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra 
flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att 
det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och 
kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och 
besökaren kan få en negativ upplevelse.  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. Besöksnäringen är 
kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar 
på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som 
står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig 
jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. 
helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är 
också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med 
utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt 
att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets 
förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och 
behålla personal. 

 
Kultur- och fritidschefen framhåller att Hållbarhetsklivet är en fråga som i 
första hand berör besöksnäringen och har en karaktär av övergripande, 
strategisk fråga för hela kommunen.  
 
Besöksnäringsfrågan kräver samverkan i kommunens olika nämnder, främjas i 
ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett professionellt och strategiskt 
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sätt på destinationsnivå.  Besöksnäringsaktörerna bidrar i sin tur  till den 
hållbara utvecklingen och att besökaren upplever området med minsta möjliga 
klimatpåverkan och största möjliga positiva lokala påverkan. 
Kultur- och fritidschefen framhåller vidare att om kommunen ansluter sig till 
Hållbarhetsklivet så innebär det följande:  

• Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar. 

• Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 
framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 
Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

• Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

• Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

•   
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan ställer sig 
bakom kultur- och fritidsnämndens  förslag. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att Tidaholms kommun från och med den 1 
februari 2022 ska ansluta sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tursitsrådet Västsverige  

122



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-09 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/106 

§ 104 Beslut om Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den 1 februari 2022 ansluter sig till 
Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 
nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 
sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och 
alla måste dra sitt strå till stacken.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta att Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Beslutsunderlag 
✓ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2021 ”Beslut om 

Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring – 
Hållbarhetsklivet”, 2021-10-26. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring – Hållbarhetsklivet”, kultur- och fritidschef Pema 
Malmgren, 2021-07-20. 

✓ Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet bakgrund, 
2021-05-10. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-07-20 
 
Ärendenummer 
2021/106 Kultur- och fritidsnämnden 
   
Pema Malmgren     
0502- 60 61 86 
pema.malmgren@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring - Hållbarhetsklivet 
 
Ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är 
Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och 
privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans 
skapas ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig 
miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Framgång 
nås genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting 
sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och 
alla måste dra sitt strå till stacken.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till 
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommuner och 
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med 
särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 
13.3) 
 
Beslutsunderlag 
✓ Underlag från Turistrådet Västsverige, Hållbarhetsklivet bakgrund, 

2021-05-10. 
 
Utredning 
Hållbarhetsklivets vision - Västsveriges besöksnäring skall vara ett föredöme i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
 
Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för 
de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i 
Västsverige. Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata 
aktörer inom besöksnäringen kan ansluta sig till. Anslutna aktörer beaktar de 
fyra grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med sig av 
konkreta initiativ på den gemensamma portalen hallbaretsklivet.se för att 
inspirera andra. 
De fyra principerna är följande.   

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Besöksnäring medför alltid 
en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
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aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom 
kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet. Men hur 
omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir avgörs av de val 
besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, 
konsumtion och agerande på plats. Detta kan en destination påverka 
genom att utveckla och marknadsföra sådant som bidrar till så lite 
onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara rädda om vår natur 
säkerställs en attraktiv destination även i framtiden.  

2. Bra för både boende och besökare. Attraktiva platser att bo på är ofta 
också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid 
en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en 
balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte 
överskrider platsens kapacitet.  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt. Beläggningsgraden på 
boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några 
platser med hög beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler 
besökare om det görs investeringar i utökad boendekapacitet. De allra 
flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att 
det får oönskade konsekvenser. Det kan skada natur- och 
kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i lokalsamhället och 
besökaren kan få en negativ upplevelse.  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. Besöksnäringen är 
kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar 
på behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som 
står bättre rustade för framtiden. Besöksnäringen är en viktig 
jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är besöksnäringen t.o.m. 
helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är 
också viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med 
utländsk bakgrund och den är dessutom en inkörsport till 
arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt 
att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets 
förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och 
behålla personal. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Utredningens slutsatser 
Hållbarhetsklivet är en fråga som i första hand berör besöksnäringen och har 
en karaktär av övergripande, strategisk fråga för hela kommunen. 
Besöksnäringsfrågan kräver samverkan i kommunens olika nämnder, främjas i 
ett mellankommunalt samarbete, hanteras på ett professionellt och strategiskt 
sätt på destinationsnivå samt att besöksnäringsaktörerna bidrar till den 
hållbara utvecklingen och att besökaren upplever området med minsta möjliga 
klimatpåverkan och största möjliga positiva lokala påverkan. 
Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande.  
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• Kommunen strävar efter att beakta Hållbarhetsklivets fyra 
grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om 
besöksnäringssatsningar. 

• Kommunen får ett ramverk att använda som inspiration till sina 
framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet 
Västsveriges strategi och till Agenda 2030. 

• Kommunen delar med sig av initiativ som tas inom hållbar 
besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får 
samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ. 

• Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden. 

 
Förslag till beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Tidaholms kommun från och med den  
1 februari 2022 ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet 
Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring.  

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Hållbarhetsklivet 

Bakgrund 

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till 
ett hållbart samhälle. Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som 
inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare. Vi når 
framgång genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ. Ingenting sker av sig 
själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till 
stacken.  

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för 
att tillsammans med oss och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus 
på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3). 

Hållbarhetsklivets vision 

Västsveriges besöksnäring är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring 

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi 
sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.  

De fyra principerna är; 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 
2. Bra för både boende och besökare 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Hållbarhetsklivet är ett initiativ som såväl offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen 
kan ansluta sig till.  Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och 
marknadsföring och delar med sig av konkreta initiativ på vår gemensamma portal 
hallbaretsklivet.se för att inspirera andra. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt 
aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en 
påverkan på naturen på resmålet. Men hur omfattande besöksnäringens miljöpåverkan blir 
avgörs av de val besökaren gör i form av transportmedel, reslängd, vistelsetid, konsumtion 
och agerande på plats. Detta kan vi som destination påverka genom att utveckla och 
marknadsföra sådant som bidrar till så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. Genom att vara 
rädda om vår natur säkerställer vi att vi även i framtiden kan erbjuda en attraktiv destination. 
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Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

✓ marknadsföring mot hemmamarknaden och närmarknader 
✓ att få besökare att stanna längre 
✓ att underlätta för turistföretag att arbeta hållbart 
✓ att underlätta för besökare att agera hållbart 

 
2. Bra för både boende och besökare 

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är 
nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av 
restauranger, affärer och annan service. Dock måste det finnas en balans mellan boende och 
besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.  

Exempel på åtgärder kan var att prioritera; 

✓ att öka förståelsen för sambandet mellan turism och en attraktiv plats 
✓ insatser som leder till att så stor del som möjligt av de intäkter som genereras stannar 

lokalt  
✓ målgrupper som bidrar positivt till platsen 

 
3. Fler besökare när och där det inte är fullt 
 
Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta 
emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året. Några platser med hög 
beläggningsgrad skulle kunna ta emot ännu fler besökare om det görs investeringar i utökad 
boendekapacitet. De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig överturism. Vissa platser 
kan dock inte ta emot fler besökare under vissa tidsperioder utan att det får oönskade 
konsekvenser. Det kan skada natur- och kulturvärden, det riskerar att skapa konflikter i 
lokalsamhället och besökaren kan få en negativ upplevelse.  

Exempel på åtgärder kan vara att prioritera; 

✓ stöd till utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad beläggning vid önskade 
tidpunkter och på önskade platser, t.ex. evenemang 

✓ förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism, t.ex. genom förbättrad logistik 

 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen är kanske den bransch som påverkats hårdast av pandemin. Detta visar på 
behovet av att bygga mer ekonomiskt hållbara verksamheter som står bättre rustade för 
framtiden. Besöksnäringen är en viktig jobbmotor och på vissa platser i Västsverige är 
besöksnäringen t.o.m. helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Branschen är också 
viktig för integrationen genom att den sysselsätter många med utländsk bakgrund och den är 
dessutom en inkörsport till arbetsmarknaden för många unga. Samtidigt finns det ett antal 
utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda 
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heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland 
har svårt att attrahera och behålla personal.  

Exempel på åtgärd kan var att prioritera att skapa och testa modeller för samverkan för att 
skapa fler heltidstjänster. 

För mer information se www.hallbarhetsklivet.se  

Turistrådet Västsverige, januari 2021 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/433 

2021-12-21 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja ett nytt arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen ska välja fem ledamöter och fem ersättare till arbetsutskottet.  

Val av arbetsutskott är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till beslut 
i ärendet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Lön 
De valda 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 198 Val av kommunstyrelse 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 

2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2021-
12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av elva ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen 2019-01-01- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Runo Johansson (L) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anna-Karin Skatt (S) 
till vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 7/2021 ”Val av kommunstyrelsen”, 2021-12-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: 2021/348) 

Sändlista 
De valda 

Kommunstyrelsen 
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 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/348 

§ 165 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kommunstyrelse.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 269/2021 ” Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-03. 
✓ Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 

fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
 
Sändlista 
Valberedningen 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/433 

2021-12-21 Nämnd/styrelse 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
personalutskott 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja ett nytt personalutskott. 

Kommunstyrelsen ska välja tre ledamöter och tre ersättare till personalutskottet.  

Val av personalutskott är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till 
beslut i ärendet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Lön 
De valda 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 198 Val av kommunstyrelse 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 

2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2021-
12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av elva ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen 2019-01-01- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Runo Johansson (L) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anna-Karin Skatt (S) 
till vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 7/2021 ”Val av kommunstyrelsen”, 2021-12-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: 2021/348) 

Sändlista 
De valda 

Kommunstyrelsen 

136



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/348 

§ 165 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kommunstyrelse.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 269/2021 ” Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-03. 
✓ Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 

fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
 
Sändlista 
Valberedningen 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/433 

2021-12-21 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Val av kommunstyrelsens 
budgetberedning 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen samt att välja en ny kommunstyrelse.  

I och med det nya valet har det skett ett majoritetsskifte i kommunstyrelsen vilket gör att det 
finns anledning att även välja en ny budgetberedning. 

Kommunstyrelsen väljer själv budgetberedningens sammansättning.  

Val av budgetberedning är en helt politisk fråga och därför lämnar förvaltningen inget förslag till 
beslut i ärendet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 198/2021 ”Val av kommunstyrelse”, 2021-12-20 (ärendenr: 

KS 2018/401). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: KS 2021/348). 

Sändlista 
Lön 
De valda 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 198 Val av kommunstyrelse 
KS 2018/401 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 

2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Runo Johansson (L) till ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar utse följande till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2021-
12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att återkalla uppdraget för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige ska därför förrätta val av elva ledamöter (varav en ordförande och en vice 
ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen 2019-01-01- 2022-12-31. 

Ärendet har beretts av valberedningen.  

139



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ledamöter i 

kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Runo Johansson (L)  
- Ulf Persson (C) 
- Ambjörn Lennartsson (M) 
- Johan Liljegrahn (M) 
- Lennart Nilsson (SD) 
- Karin Olofsson (MP) 
- Anna-Karin Skatt (S) 
- Bengt Karlsson (S) 
- Lena Andersson(S) 
- Anna Zöögling (S) 
- Hajrudin Abdihodzic (V) 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Runo Johansson (L) 
till ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Anna-Karin Skatt (S) 
till vice ordförande. 
 

- Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta utse följande till ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden 2021-12-20- 2022-12-31: 
- Birgitta Andersson (L) 
- Patrik Kristoffersen (KD) 
- Peter Friberg (M) 
- Magnus Erbing (M) 
- Marika Lund (SD) 
- Krister Rohman (KD) 
- Tony Pettersson (S) 
- Othmar Fiala (S) 
- Georgos Moschos (S) 
- Per – Erik Thurén (S) 
- Sofie Spetz (S) 

Beslutsunderlag 
 Valberedningens beslut § 7/2021 ”Val av kommunstyrelsen”, 2021-12-15. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 165/2021 ”Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 

förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-29 (ärendenr: 2021/348) 

Sändlista 
De valda 

Kommunstyrelsen 
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 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29 
Kommunfullmäktige 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/348 

§ 165 Beslut om återkallande av uppdrag för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget för samtliga 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande framhåller att eftersom socialdemokraterna 
och vänsterpartiet, 2021-09-27, valde att avsäga sig sina ordförandeposter i 
samtliga nämnder med motiveringen att det finns en annan majoritet i 
kommunfullmäktige finns det anledning att begära omräkning av 
mandatfördelningen i de nämnder där majoritetsförhållandena inte är 
desamma som i kommunfullmäktige. 
 
Därför begär Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna och Sverigedemokraterna, med stöd av 4 kap 10 § 1 punkten i 
kommunallagen, att uppdragen för samtliga förtroendevalda i 
kommunstyrelsen återkallas för att kommunfullmäktige ska kunna välja en ny 
kommunstyrelse.  
 
Nämnda partier står bakom den budget avseende år 2022 som 
kommunfullmäktige beslutade att anta 2021-09-27 och avser att under 
återstoden av mandatperioden förverkliga denna budget och dess intentioner. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återkalla 
uppdraget för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 269/2021 ” Beslut om återkallande av 

uppdrag för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen”, 2021-11-03. 
✓ Skrivelse ”Ny mandatsammanräkning för Kommunstyrelsen, Kultur och 

fritid samt Jävsnämnden”, C, KD, L, MP, M, SD, 2021-11-03. 
 
Sändlista 
Valberedningen 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/4 

2022-01-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut 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 personalkonsult, 2022-01-03 
 Delegationsbeslut fattade av personalchef, 2021-12-29. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott,  

2021-12-22. 
 Delegationsbeslut fattade av kommunjurist, 2021-12-16. 
 Delegationsbeslut fattade av skolchef, 2021-12-10. 
 Delegationsbeslut fattade av inköpssamordnare, 2021-12-09. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2021-12-02. 
 Delegationsbeslut fattade av skolchef, 2021-12-01. 
 Förteckning över nyanställda 2021-12-01 – 2021-12-31. 
 Förteckning över nyanställda 2021-11-01 – 2021-11-30. 
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektör, 2021-11-29. 
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0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2021/4 
2022-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofia Petersson 

Delegationsbeslut fattade av Personalkonsult 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-15 2.4 Tvisteförhandling Löpnr 8 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2021/4 
2021-12-29 Nämnd/styrelse 
Handläggare: Maria Johansson 

Delegationsbeslut fattade av Personalchef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-21 2.15 Överenskommelse vid skiljande från tjänst. Löpnr 7 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2021/4 
2021-12-22 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-15 1.9 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag 
om att ändra i vindbruksplanen 2021/364 

    

    

    

    

    

    

 

145



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2021/4 
2021-12-16 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman 

Delegationsbeslut fattade av Kommunjurist 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-16 1.15 Prövning av om förvaltningsbesvär 
inkommit i rätt tid 2021/285 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-12-10 
 
Ärendenummer 
2021/5 Kommunstyrelsen 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av skolchef  
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-02 4.4 Uppsägning arbetsbrist 
 

Löpnummer 6 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2021/4 
2021-12-09 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Ylva Hagberg 

Delegationsbeslut fattade av Inköpssamordnare 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-10-07 5.11 Avtal fotvård 2022 JMF 2021/300 

2021-10-07 5.11 Avtal fotvård 2022 GF 2021/300 

2021-10-07 5.11 Avtal massage 2022 2021/301 

2021-11-29 5.11 Rabattavtal konditoritjänster Nohrbergs 
konditori 2022 2021/379 

2021-11-30 5.11 Rabattavtal konditoritjänster Turbinen 2022 2021/380 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2021/4 
2021-12-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Eva Thelin 

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-01 1.8 Beslut att remittera ärenden för 
yttrande till nämnd 

2021/375 
Remiss SBN 
Trafikverkets Förslag till 
nationell plan för 
transportinfrastrukturen 
2022-2033 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 
2021-12-01 
 
Ärendenummer 
2021/5 Kommunstyrelsen 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Delegationsbeslut fattade av skolchef  
 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-11-25 4.9 Disciplinpåföljd varning 
 

Löpnummer 5 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text
030 Kommunstyrelsen IT-avdelningen SUPPORTTEKNIKER 01-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
460 Kultur och fritid Barnens hus VERKSAMHETSLED 01-nov-21 3 Vikariat
460 Kultur och fritid Forshall o simskola BADVAKTMÄSTARE 08-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
460 Kultur och fritid Ungdomsverksamhet UNGDOMSLOTS 26-nov-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning CRT 1 STUDIEVÄGLEDARE 29-nov-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Fröjereds skola LÄRARE ÅRSK 1-6 09-nov-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-nov-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄRARE 29-nov-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 18-nov-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 RESURSPERSON 01-nov-21 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 ELEVASSISTENT 01-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 22-nov-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
700 Social och omvårdnad Hellidshemmet OMVÅRDARE 24-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 15-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 22-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 01-nov-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Siggestorp STÖDASSISTENT 01-nov-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Siggestorp STÖDBITRÄDE 15-nov-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor DISTRSKÖTERSKA 22-nov-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor SJUKSKÖTERSKA 01-nov-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Sjuksköterskor SJUKSKÖTERSKA 15-nov-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Solvik 3 OMVÅRDARE 15-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad Solvik 6 OMVÅRDARE 15-nov-21 6 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad Solvik 6 OMVÅRDARE 2 01-nov-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Stödboende Manhem STÖDASSISTENT 01-dec-21 3 Vikariat
700 Social och omvårdnad Stödformer FRITIDSASS 09-nov-21 61 Timanställning, allmän visstid
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text
080 Samhällsbyggnad Lokalvård 2 LOKALVÅRDARE 01-jan-22 3 Vikariat
080 Samhällsbyggnad Lokalvård 2 LOKALVÅRDARE 01-jan-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
080 Samhällsbyggnad Måltid omsorg KOCK/KOKERSKA 01-dec-21 6 Timanställning, vikariat
080 Samhällsbyggnad Måltid omsorg KOCK/KOKERSKA 20-dec-21 6 Timanställning, vikariat
080 Samhällsbyggnad Måltid skola/förskol KOCK/KOKERSKA 01-jan-22 1 Tillsvidare
460 Kultur och fritid Kulturverksamhet UTSÄLLNVÄRD 04-dec-21 61 Timanställning, allmän visstid
600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 24-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 03-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄR OBEH 03-jan-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-22 6 Timanställning, vikariat
600 Barn och utbildning Förskolan Linblomman FÖRSKOLLÄR OBEH 01-dec-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 06-dec-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-dec-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 21-dec-21 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Ugglan FÖRSKOLLÄR OBEH 10-jan-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄRARE 24-jan-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 LÄRARE ÅRSK 4-9 07-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand MODERSMÅLSLÄRAR 03-jan-22 3 Vikariat
600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand MODERSMÅLSLÄRAR 07-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE ÅRSK 1-6 07-jan-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 BETEENDEPEDAGOG 10-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenbergs förskola BARNSKÖTARE 03-jan-22 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Rosenbergs förskola FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jan-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid
600 Barn och utbildning Rosenbergs förskola FÖRSKOLLÄRARE 29-dec-21 1 Tillsvidare
600 Barn och utbildning Valstad skola FÖRSKOLLÄR OBEH 03-jan-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 01-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 03-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 09-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 10-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 06-dec-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 07-dec-21 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 07-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Hemvården OMVÅRDARE 2 13-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad IFO barn o familjegr SOCIALSEKR 03-jan-22 61 Timanställning, allmän visstid
700 Social och omvårdnad IFO barn o familjegr SOCIALSEKR 17-jan-22 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad IFO Öppen vård FAMBEHANDLARE 01-jan-22 1 Tillsvidare
700 Social och omvårdnad Midgård OMVÅRDARE 08-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Midgård OMVÅRDARE 20-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Socialpsykiatri OMVÅRDARE 13-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Solvik 4 OMVÅRDARE 03-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Solvik 8 OMVÅRDARE 13-dec-21 6 Timanställning, vikariat
700 Social och omvårdnad Stödboende Manhem STÖDASSISTENT 01-dec-21 3 Vikariat
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: 2021/4 
2021-11-24 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Eva Thelin 

Delegationsbeslut fattade av Kommunchef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-11-24 1.8 Beslut att remittera ärenden för yttrande 
till nämnder 

2021/370 
Remiss SBN 
 
Modell för 
riskvärdering av 
aktörer som 
hanterar 
växtskyddsmedel 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-11-19 
 
Ärendenummer 
2020/401 Kommunstyrelsen 
   
Marie Anebreid     
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapportlista kommunstyrelsen 2022-01-12 
 
Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-11-13 – 2022-01-03. 
 
KS 2019/510  SKR - Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan 

SKR och regeringen kring Säker digital kommunikation 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:37 Ett stärkt barnrättsperspektiv i 

vårdnadstvister 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:39 Ersättningar till kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt SoL år 2022 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022 

KS 2021/5 SKR - Reviderat cirkulär 21:40 Ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022  

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:41 Ersättningar för kontaktfamiljer 
stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:42: Pensionsnämndens beslut om 
omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-
12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-
KL under 2022 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:43 Kommunala ansvarsåtaganden för egna 
hem och småhus i bostadsrättsform 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:44 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA 20 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:45 Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 20 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:46 Omsorgsindex (OPI) för 2022 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:47 Riktlinjer för distansarbete 
KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:48 Värdesäkring av ersättning som betalas 

till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL 

KS 2021/5 SKR - Cirkulär 21:54  Prolongering av Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 

KS 2021/5 Cirkulär 21:55 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse 
om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen 

KS 2021/119 Aktion rädda Vättern - Vill kommunpolitikerna skydda 
dricksvattnet från Vättern 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

KS 2021/152 Likvidationen av Samordningsförbundet Östra Skaraborg 
KS 2021/371 Beslut SBN 2021-11-18 - Rapport om invasiva främmande 

växter avseende år 2021 och budget  för bekämpning på 
kommunalägd mark i Tidaholm 

KS 2021/381 Skrivelse - Prioritera rätt - välj välfärden  
KS 2021/399 Beslut BUN 2021-12-09 

Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 

KS 2021/404 Länsstyrelsen Västra Götaland - Arbete för tillgång på 
kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten  

KS 2021/407 Samråd Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. Tidaholms kommun 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 
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Signerat dokument

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 2021-12-02

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Filer för dokument Protokoll SMS 2021-12-02 (1).pdf
Storlek: 600624 byte
Hashvärde SHA256: 
b35697ae74f3d90ee78a507a361b0a0c09181b04447fd22c379acb26ebfbfa17

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
DAN HOVSKÄR
Signerat med BankID 2021-12-13 08:49 Ref: 3a7c376d-6b2e-42df-b6a2-f48cb4e31e4d

ULF PERSSON
Signerat med BankID 2021-12-13 09:15 Ref: d4cf6d72-a32f-42fd-b849-dddab8ae5ac3
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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (23) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet, brandstationen Falköping, klockan 13:00 – 16:30, 
ajournering klockan 15.20 – 15.40 

Beslutande Dan Hovskär (KD), ordf 
Glenn Frost (M), 1:e vice ordf                         
Monica Holm (L), 3:e vice ordf 
Othmar Fiala (S) 
Theres Björkehög (L) 
Mats Andersson (C) 
 
 
 
 

Ove Karlsson (S) 
Per Pålsson (C) 
Camilla Skog (S) 
Malin Andersson (S) 
Ulf Persson (C) 
Lisbeth Nord (S) tjänstgörande ers 
 

Ersättare 

 

Björn Perneborn (L) 
Sven-Olof Ask (M) 
Mehari Tesfai (L) 

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Pontus During, förvaltningschef               Linda Jacobsson, controller, kl 13.00 –  
Roger Almgren, räddningschef                15.20, §§ 31 – 33 
Johan Hjortsberg, chef föreb avd            Carina Thörnqvist, nämndsekreterare 
Marianne Hjorth, ekonom, kl 13.00 – 
15.20, §§ 31 - 33 

Justerare Ulf Persson 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

 
Sekreterare Carina Thörnqvist Paragrafer §§ 31-43 

Ordförande Dan Hovskär 

Justerare  Ulf Persson 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Justeringsdatum 2021-12-13 

Anslaget är uppsatt  2021-12-13 – 2022-01-03 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Carina Thörnqvist 
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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (23) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 31 Dnr 2021/00009 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 3 

§ 32 Dnr 2021/00064 
Verksamhetsplan 2022 - 2024 med budget 2022 ............................................. 4 

§ 33 Dnr 2021/00007 
Handlingsprogram ............................................................................................ 6 

§ 34 Dnr 2021/00052 
Ändring i delegationsbestämmelser för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg .......................................................................................................... 8 

§ 35 Dnr 2021/00068 
Nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt lag om Skydd mot olyckor 
och ändringar i Lagen om brandfarliga och explosiva varor ......................... 9 

§ 36 Dnr 2021/00053 
Intern kontrollplan 2022 .................................................................................. 12 

§ 37 Dnr 2021/00062 
Indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot 
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§ 31 Dnr 2021/00009  

Delegationsbeslut 

Nämnden för Samhällsskydd  Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  

   redovisade delegationsbeslut till handlingarna.  

 

Bakgrund 

Delegationsbeslut enligt nedan redovisas för nämnden Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg. 

- Ordförandebeslut 

- Ekonomiska frågor 

- Personalärenden 

- LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2010:1011)  

  om brandfarliga och explosiva varor 

- Övrigt 

  

  

Paragrafen skickas till  
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§ 32 Dnr 2021/00064  

Verksamhetsplan 2022 - 2024 med budget 2022 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar anta verk- 

   samhetsplan för år 2022-2024 med budget för år 2022   

2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar uppdra åt  

   förvaltningschefen att fördela lönepott om 1,1 milj kr utifrån 2022 års  

   lönerörelse    

 

Sammanfattning 

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verk-

samhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av 

verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner 

ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksam-

hetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verk-

samhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.       

 

Bakgrund 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har samhälls-

skyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. 

Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som 

inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för 

Falköpings kommuns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor och Lagen om 

Skydd mot Olyckor (LSO). Nämndens ansvar omfattar också Lagen om 

Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess 

tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånds-

myndighet enligt samma lagstiftningar. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppdrag styrs av: 

 Handlingsprogram som beskriver Samhällsskydd Mellersta Skara-

borg (SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

(LSO) i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. 

Programmet omfattar både kommunernas arbete med det före-

byggande arbetet enligt 3 kap. 3§ LSO såväl som det skadeav-

hjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. Programmet avhandlar  

även andra områden inom skydd och säkerhet.   


 D
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 Falköpings kommuns övergripande mål 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande   

    med en tillitsbaserad styrning 

 

Utifrån kommunens övergripande mål har nämnden tagit fram ett antal del-

mål för att uppfylla det övergripande syftet. 

Till grund för delmålen ligger nulägesanalys och omvärldsanalys samt 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen 

balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska,  

den sociala och den miljömässiga. 

 

Finansiering 

I driftsbudgeten har nämnden ett omställningskrav om en (1) procent årligen 

under perioden år 2022-2024. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 till 0,8 

mnkr vardera året under perioden.  

 

Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta pengar i flerårsplanen 2022-

2024.  

En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om 

ca fyra kronor per invånare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upprätt-

hålla en övergripande ledning av kommunal räddningstjänst, har inte till-

godosetts. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 2022-

2024. 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09. 

      

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun     

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun        
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§ 33 Dnr 2021/00007  

Handlingsprogram  

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar godkänna    

   förslag till Handlingsprogram. 

2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar  att skicka  

   Handlingsprogrammet på remiss enligt Bilaga B, beskrivning av sam- 

   råd. 

3 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att hand- 

   lingsprogrammet ska revideras om faktiska och förväntade förhållan- 

   den i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet  

   förändras. Handlingsprogrammet revideras i sin helhet senast 2028. 

 

Sammanfattning 

2021-01-01 trädde en uppdaterad version av Lag om skydd mot olyckor 

(SFS 2003:778) (LSO) och Förordning om skydd mot olyckor (SFS 

2003:789) i kraft. I lagen föreskrivs bland annat om skärpta krav på 

kommunerna med några större förändringar, där Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) ges rätten att ge ut nya föreskrifter 

inom några områden.  

 

Förslag till nytt handlingsprogram för kommunens förebyggande verksam- 

het och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor är framtagit. 

För att få ytterligare kvalitetssäkring bör programmet skickas på remiss till 

berörda organisationer och angränsande räddningstjänster, enligt Bilaga B: 

Beskrivning av samråd. 

 

Handlingsprogrammet skall senare fastställas av respektive kommunfull- 

mäktige. 

 

Förvaltningens bedömning 

Detta handlingsprogram beskriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

(SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kom-

munerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Programmet omfattar 

både kommunernas arbete med det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 3§ 

LSO såväl som det skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. Pro-

grammet kommer även att behandla andra områden inom skydd och säker-

het. Det kommer att benämnas Samhällsskyddsuppdraget där SMS har fått 

ett samordningsuppdrag av de fyra kommunerna.  
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SMS styrs av en gemensam nämnd som av kommunerna fastställt regle-

mente fullgör uppgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) och Lag om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010:1011). 

Bakgrund  

Arbetet med de nya föreskrifterna har pågått det senaste året och har varit 

fördröjt av sent utgivna föreskrifter. 

Den 1 juni beslutades MSBFS 2021:1, Föreskrifter och allmänna råd om 

innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst och den trädde i kraft den 22 juni 2021.  

Den 15 juni beslutades MSBFS 2021:2, föreskrifter om behörighet att vara 

räddningschef och räddningsledare i kommunal räddningstjänst och den 

trädde i kraft den 1 augusti 2021.  

Den 5 juli beslutades MSBFS 2021:4, föreskrifter och allmänna råd om 

ledning av kommunal räddningstjänst och den träder i kraft den 1 januari 

2022.  

Någon föreskrift om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 

LSO och föreskriften om undersökningsrapport efter kommunal räddnings-

insats är ännu ej beslutade 

 

Finansiering 

Utbildningsinsatserna för nytt ledningssystem, för att höja kompetensen och 

uppfylla de utökade kraven på räddningstjänstledning samt anpassning till de 

utökade kraven inom tillsynsområdet, kommer vara kostnadsdrivande för 

kommunerna och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och räddnings-

tjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor från 2022. 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.    

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun       

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun   
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§ 34 Dnr 2021/00052  

Ändring i delegationsbestämmelser för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar fastställa 

   ändring i delegationsbestämmelser för Samhällsskydd Mellersta Skara-   

   borg.  

 

Sammanfattning 
För att likrikta nämndernas delegationsordningar har ytterligare förändringar 

gjorts och ärendetypen Förvaltningslag är tillagd. 

 

Bakgrund 
Falköpings kommun har under året inlett ett arbete med att likrikta förvalt-

ningarnas delegationsordningar.  

Förändringarna som föreslås i underlaget omfattar införande av nytt avsnitt 

med ärendetypen Förvaltningslag. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förändringarna ändrar inget i sak men förtydligar ansvarsfördelningen enligt 

förvaltningslagen. Skrivningen är likartad i samtliga nämnder. 

 

Finansiering  
NIL   

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbestämmelser för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med änd-

ringsdatum 2021-12-02. 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.  

 

   

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun 
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§ 35 Dnr 2021/00068  

Nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen 
ska planera och utföra sin tillsyn enligt lag om Skydd 
mot olyckor och ändringar i Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att skicka in- 

   formationen vidare till respektive kommunstyrelse.      

 

Bakgrund 

I samband med att lag om skydd mot olyckor (LSO) reviderades fick Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap föreskriftsrätt inom ett antal om-

råden den senaste MSBFS 2021:8 förskrifter och allmänna råd om hur kom-

munen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

beslutades den 18 november och träder i kraft den 1 juli 2022 Föreskriften 

innebär i korthet: 

Kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den 

ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller 

annan olycka. 

Prioritering ska göras utifrån följande kriterier. 

1. Hög frekvens av bränder eller tillbud. 

2. En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människ- 

    ors liv och hälsa. 

3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader. 

4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 

5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden. 

I bilagan till föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som om-

fattas. Dessa byggnader ska alltid finnas med i planeringen av tillsynen. 

 

Utöver dessa byggnader och anläggningar ska kommunen utifrån de lokala 

förhållanden även identifiera byggnader och anläggningar där risken för 

brand är stora. 

 

Kommunens planering av tillsynen ska innehålla en förteckning över de 

byggnader och andra anläggningar som omfattas bilagan och de verksam-

heter som kommunen identifierat. 

Kommunen ska göra en bedömning av hur ofta tillsynen ska ske, längsta frist 

ska normalt inte vara mer än sex år.  
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Planeringen av tillsynen ska också ta hänsyn till behovet att kunna utföra till-

syn som behövs i enskilda fall, exempelvis efter olycka eller man på annat 

sätt fått kännedom om brister i brandskyddet eller andra brister. Dessutom 

ska kommunen efter en räddningsinsats bedöma om det finns behov av att 

genomföra tillsyn vid de byggnader eller anläggningar som omfattats av 

insatsen. 

I föreskriften anges även hur tillsynen ska utföras och vad som ska ingå. 

Dessa delar överensstämmer till stor del hur tillsynen utförs idag. 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  ändrades den 1 augusti 

2021. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på 

ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som arbetar med 

explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över 

sådana verksamheter. Syftet med lagändringen var att försvåra illegal han-

tering av explosiva varor, men några av ändringarna berör även brandfarlig 

vara. När det gäller brandfarlig vara i LBE har tyngdpunkt i ökade krav på 

tillgreppsskydd och att lämplighetspröva personer som har inflytande över 

hanteringen av brandfarlig vara i tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Förvaltningens bedömning 

 Tillsynsverksamheten ska inte baseras på tillgängliga resurser – utan 

ska baseras på behovet av att utföra tillsyn. 

 Kraven gällande planeringen av tillsynsverksamheten överenstäm-

mer inte med hur verksamheten sker idag. 

 Ökat antal verksamheter som omfattas av tillsyn. 

 Det administrativa arbetet kommer att öka, gäller både tillsyn och 

LBE. 

 För att uppfylla kraven i föreskrift, utökade krav i LBE och sam-

tidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och 

brandfarlig och explosiv vara, krävs enligt bedömning en kapacitet 

att göra cirka 150-160 tillsyner per. Till detta ska det finnas en kapa-

citet att genomföra händelsebaserad tillsyn. Idag finns kapacitet att 

göra 40-50 tillsyner per år. 

 För att klara av kraven i föreskrift, de skärpta kraven i LBE och att 

samtidigt kunna vara rådgivande i plan- och byggärenden, remissin-

stans i ett flertal ärenden samt att kunna bedriva något utvecklings-

arbete inom området som exempelvis digitalt Systematiskt Brand-

skyddsarbete, SBA, för våra kommuner bedöms att avdelning be-

höver utökas med 3-4 heltidstjänster plus 0,5 heltidstjänst för 

administrativ tjänst. 

 

 

 

 


 D

H
, U

P 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
36

39
86

20
3

166



 

 
 
 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (23) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Finansiering 
Intäkter från tillsynsverksamheten beräknas kunna täcka ca 60% av en hel-

tidstjänst och ca 25% av den administrativa tjänsten från taxa för myndig-

hetsutövning.  

 

Beslutsunderlag 

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska pla-

nera och utföra sin tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-23.    

 

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun 
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§ 36 Dnr 2021/00053  

Intern kontrollplan 2022  

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar fastställa intern  

   kontrollplan 2022.  

 

Sammanfattning 

Förslag till intern kontrollplan 2022 är framtagen och informerades om vid 

nämndens sammanträde 23 september 2021. Inga ytterligare synpunkter har 

inkommit. Det har tidigare varit två områden som omfattats från centralt 

håll, GDPR samt avtalstrohet. Centralt beslut har fattats att stryka GDPR då 

det kontrolleras systematiskt genom annat regelverk. 

 

Bakgrund  
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ ska nämnderna var och en inom sitt område 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-

mäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamhet-

en bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

Intern kontrollplan 2022 har tagits fram tillsammans med samtliga medarbet-

are inom den operativa avdelningen. Risker har identifierats och kategorise-

rats i övergripande områden vilka tagits med till intern kontrollplan 2022. 

Mer detaljerad lista med beskrivning av risker och konsekvenser ligger till 

grund för arbetet framåt för att förebygga risker. Förbättringsarbetet som 

kommer utgå från den detaljerade listan i syfte att minimera risker, styrs och 

följs upp av förvaltningens ledningsgrupp. Däremot planeras arbetet med 

analys, informationsinhämtning och förbättringsförslag genomföras med hög 

delaktigheten och bred förankring i organisationen.  

 

Följande kontrollområden föreslås till intern kontrollplan 2022: 

• Information 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Styrdokument och rutiner 

• Höja och bevara kompetens 

• Central internkontroll – Leverantörstrohet 

 

Förvaltningen bedömning 

Bedömningen är att framtagandet av Intern kontrollplan 2022 har en bred 

förankring och god delaktighet inom förvaltningen. Riskinventeringen har  
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en bred bas vilket är till gagn för identifieringen av risker.  

 

Finansiering 

Arbetet med att minimera och följa upp identifierade risker ryms i huvudsak 

inom befintlig budgetram.  

Utbildningsinsatserna för att höja kompetensen kommer vara kostnadsdriv-

ande. 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2022. 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.     

 

 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun  

Kommunstyrelsen, Götene kommun 

Kommunstyrelsen, Skara kommun 

Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun   

Kommunrevisionen          
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§ 37 Dnr 2021/00062  

Indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att höja tim-   

   taxan fr.o.m. 1 januari 2022 till 1 046 kronor.      

  

Bakgrund 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs taxa för tillsyn enligt lagen om skydd 

mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor och inom 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner fastställdes för 2021 till 

1 021 kronor per timme.  

Taxan får index uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i Sveriges kommuner och Regioner (SKR) prisindex 

i kommunal verksamhet (PKV). Procentsatsen har av SKR fastställts till 2,4 

%. Indexreglering hanteras av den gemensamma nämnden för Samhälls-

skydd Mellersta Skaraborg för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms 

kommuner.  

  

Beslutsunderlag 

Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-04. 

      

 

  

Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 

Götene kommun, kansliet    

Skara kommun, kommunledningskontoret 

Tidaholms kommun, kommunledningskontoret                    
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§ 38 Dnr 2021/00063  

Indexuppräkning av taxa för tillståndsprövning enligt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att höja tim-  

   taxan fr.o.m. 1 januari 2022 till 1 046 kronor. 

 

Bakgrund 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs taxa för tillstånd enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor och inom Falköping, Götene, Skara  

och Tidaholms kommuner fastställdes för 2021 till 1 021 kronor per tim- 

me.  

 

Taxan får index uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv  

senaste månadernas förändring i Sveriges kommuners och regioner  

(SKR) prisindex i kommunal verksamhet (PKV). Procentsatsen har  

av SKR fastställts till 2,4 %. Indexreglering hanteras av den gemen- 

samma nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för Falköping, 

Götene, Skara och Tidaholms kommuner. 

   

Beslutsunderlag 

Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-04. 

      

 

  

Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 

Götene kommun, kansliet    

Skara kommun, kommunledningskontoret 

Tidaholms kommun, kommunledningskontoret         
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§ 39 Dnr 2021/00067  

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för nämnden Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att allmänna  

   handlingar i pappersform, som skannats in, får gallras efter kontroll av att  

   den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter  

   att originalhandlingar inte längre behöver sparas av annan anledning. Be- 

   slutet gäller från och med den 1 januari 2022.  

 

Bakgrund 

Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste föränd-

ringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den digitala 

utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden och är därför inte 

något som Falköpings kommun kan välja att ställa sig utanför. Genom att 

aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan Falköpings kommun istället dra 

nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet och 

effektivitet.   

I strategin för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 

2021, § 34, står det att målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är 

att den ska leda till en ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Det står också 

att där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad effektivitet, ska 

nämnderna anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt. 

Det pågår ett arbete i Falköpings kommun med att digitalisera dokument- 

och ärendehanteringen. Under de senaste åren har Samhällsskydd Mellersta 

Skaraborg i allt större omfattning skannat inkomna pappershandlingar för att 

hantera dem digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet. Handlingar 

som har inkommit digitalt har samtidigt skrivits ut till pappersakterna. Den 

dubbla hanteringen beror på att det krävs gallringsbeslut för att få gallra all-

männa handlingar, såvida inte annat är föreskrivet i lag eller förordning.  

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning 

att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 

pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställts på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering. 
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Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som gall-

ring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger upphov 

till följande.  

• Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust  

                      av möjliga sammanställningar 

• Förlust av sökmöjligheter 

• Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och   

                      ursprunglighet 

 

Det finns dock vissa typer av handlingar som enligt lag eller annan förord-

ning måste sparas i pappersformat. Varje verksamhet behöver därför utreda 

vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det 

behövs för bevisvärde eller av andra skäl. 

 

Exempel på handlingar som ska bevaras i pappersformat 

•  Justerade protokoll (där originalet är i pappersformat, ej digitalt  

    signerade protokoll) 

•  Värdehandlingar (testamenten och donationshandlingar, köpe-  

    brev, pantbrev, aktiebrev) 

•  Initiativ till kommunala folkomröstningar 

•  Äganderättshandlingar   

•  Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

•  Handlingar som behövs för bevisvärde 

•  Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra  

   egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild 

 

Förvaltningens bedömning 

Dubbelarbetet med att hantera digitala och analoga versioner av samma 

ärenden och dokument är ineffektivt. Med en digital ärendehantering frigörs 

arbetstid för medarbetare och kostnader för fysiska arkivlokaler minskar. En 

annan nyttoeffekt är minskad belastning på miljön i och med minskad för-

brukning av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner till skrivaren. Det 

leder även till färre transporter och lägre transportkostnader av ovan nämnt 

material. 

 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg föreslår att nämnden Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg beslutar att allmänna handlingar i pappersform, som 

skannats in, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är lika-

lydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen inte 

längre behöver sparas av annan anledning. Beslutet gäller från och med den 

1 januari 2022.  
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Finansiering 

Det är svårt att beräkna en exakt besparing, men de ekonomiska konsekven-

serna av beslutet innebär lägre kostnader på grund av en minskad förbruk-

ning av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner till skrivaren. När dub-

belarbetet med att hantera både digitala och analoga versioner av samma 

ärenden och dokument försvinner så kan även arbetstiden för medarbetarna 

användas mer effektivt och till mer kvalitativa arbetsuppgifter.  

Beslutsunderlag 

 Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-18.     

 

  

Paragrafen skickas till  
Anders Apelqvist, kommunarkivarie            
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§ 40 Dnr 2021/00066  

Nominering Rådigt ingripande 2021 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att dela ut ut- 

   märkelsen Rådigt ingripande under år 2021 till Marie Edvardsson för sitt  

   snabba och rådiga ingripande vid en suicidhändelse på västra stambanan  

   2 maj 2021.  

 

Bakgrund 

Efter analys av samtliga insatser hittills under 2021 har några insatser 

utmärkt sig, där enskilda personer, på ett avgörande sätt har ingripit för att 

avhjälpa en situation som kunde medfört stor risk för liv eller hälsa för en 

medmänniska, så att kriterierna för rådigt ingripande uppfylls. 

Suicidhändelsen på västra stambanan har valts ut då Marie Edvardsson med 

sin handlingskraft och rådiga ingripande troligen räddade livet på den person 

som befann sig i ett livsfarligt läge på spårområdet. Suicid är ett stort sam-

hällsproblem som behöver få större uppmärksamhet. Som medmänniska kan 

man göra en avgörande skillnad om man som Marie Edvardsson visar civil-

kurage och uppmärksamhet, åt en medmänniska i kris.  

 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-22.      

 

 

  

Paragrafen skickas till  
Marie Edvardsson            
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§ 41 Dnr 2021/00065  

Sammanträdesdagar 2022 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar sammanträda  

   följande dagar under år 2022 

   3 mars, Brandstationen Tidaholm 

   19 maj, Brandstationen Skara 

   22 september, Brandstationen Götene 

   29 november, Brandstationen Falköping    

   Sammanträdena startar klockan 13.00 

2  Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslutar att presidiet 

    sammanträder följande dagar under år 2022 

    10 februari klockan 08.30 

    28 april klockan 08.30 

    12 september klockan 13.00 

    15 november klockan 08.30 

    Samtliga presidiemöten hålls på Brandstationen Falköping 

      

Bakgrund 

Inför 2022 lämnas förslag på sammanträdesdagar för Nämnden Samhälls-

skydd Mellersta Skaraborg. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsadministratörens tjänsteutlåtande 2021-11-18.      

 

 

  

Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 

Götene kommun, kansliet 

Skara kommun, kommunledningskontoret 

Tidaholms kommun, kommunledningskontoret         
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§ 42 Dnr 2021/00006  

Anmälningsärenden 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  

   förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 11 till handlingarna.  

 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 11 till nämndens samman- 

träde 2021-12-02. 

 

 

  

Paragrafen skickas till  
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§ 43 Dnr 2021/00015  

Information till nämnden från förvaltningschef, 
räddningschef samt avdelningschefer 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

 1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  

    informationen till handlingarna.    

      

Förvaltningschefen informerar 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har under hösten utsatts för en så kallad 

”Omfattande granskning av nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skara-

borgs verksamhet” utav revisorerna från KPMG. 

Vi har fått underlaget för faktagranskning varför jag inte kan säga mycket 

mer än de till stor del anser att vi har säkerställt en ändamålsenlig ledning 

/styrning samt uppföljning av verksamheten. Men de har även kommit fram 

till ett antal rekommendationer som stämmer överens med våra egna analys-

er och rör allt från rutiner till resurser. Många av punkterna är redan under 

arbete.   

 

Räddningschefen informerar  

Personalläget presenteras. 

 

Anlagda bränder och skadegörelser på högstadieskola. En brandman har 

tjänstgjort på Högstadium Centrum under fyra arbetsdagar. 

 

Rapport från genomförda händelser 

- Brand i byggnad, Skara, 2021-11-21 

- Trafikolycka, Götene, 2021-12-01 

 

Chef förebyggande avdelning informerar  

Götene Kyltransport (GKT) har överklagat nämndens beslut om vite. Över-

klagandet är översänt till Länsstyrelsen. GKT har kontaktat ny brandkonsult 

som kommit fram till  ungefär samma slutsatser på brandskyddsåtgärder bör 

vidtas som Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställt krav på. GKT verkar 

ha för avsikt att vidta åtgärderna. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg av- 

vaktar tidsplan på åtgärder från GKT. 

 

Tillsynsärendet på Tidaholmsanstalten är nu avslutat. Kriminalvården har 

ökat bemanningen nattetid med två personer för att korta ner angreppstiden 

tills att personalen kan vidta åtgärder innan kritiska förhållanden uppstår i en 

cell vid en brand. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har bedömt att brand-

skyddet för de intagna nu är skäligt.     
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Paragrafen skickas till  
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Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner 
 Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 
 
 2021-12-16 

1 Sammanfattning 
 
Vi har av revisorerna i Falköpings, Tidaholms, Skara och Götene kommuner fått i 
uppdrag att genomföra en granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta 
Skaraborgs verksamhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida 
nämnden har säkerställt en ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till stor del säkerställt en 
ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi har dock 
noterat några förbättringsområden.  
Genom vår granskning kan vi konstatera att nämnden har ett Handlingsprogram enligt 
Lag om skydd mot olyckor. Det avser dock perioden 2018–2019. Något uppdaterat 
handlingsprogram har vi inte tagit del av vilket vi anser är en brist. Emellertid arbetas det 
nu med en uppdatering av handlingsprogrammet med anledning av skärpta lagkrav. Vår 
bedömning är dock att Handlingsplan 2018-2019 innehåller de områden en 
handlingsplan bör omfatta men att en revidering är nödvändiga inte bara för att 
dateringen är felaktig utan även med anledning av förändrade lagkrav.  
Vår bedömning är att nämnden har tolkat mål och uppdrag från Falköpings kommuns 
kommunfullmäktige och brutit ner dessa kopplat till nämndens verksamhetsområden 
med undantag för mål två vilket enligt nämnden omfattas av övriga mål. Det finns 
framtagna kommunikativa indikatorer som är möjliga att mäta. De aktiviteter som 
verksamheten kommer arbeta med finns delvis redogjort för i text för respektive mål.  
Vidare är vår bedömning är att det finns en tydlig planering och uppföljning av 
verksamheten vad avser det operativa, förebyggande och tillsynsarbetet. Nämnden har 
säkerställt styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom mål men gällande remissarbetet 
har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner. Vår bedömning är vidare att 
nämnden säkerställt former för uppföljning och återrapportering gällande 
tillsynshanteringen men att det saknas gällande remisshanteringen. Det förekommer 
dock uppföljning och återrapportering av remisser men någon dokumentation gällande 
hur detta ska ske och i vilken omfattning har vi inte tagit del av.  
Vi kan via vår granskning konstatera att nämnden har en fastställd internkontrollplan och 
med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet från internkontrollen följs upp 
och rapporteras till nämnden tre gånger per år. Vår bedömning är att arbetet med 
internkontrollen genomförs ändamålsenligt men att arbetet kan förbättras ytterligare 
genom att involvera nämnden mer och gärna redan i arbetet med riskanalysen.  
Då nämnden inte haft problem med kompetensförsörjning tidigare saknas strategi för 
detta vilket vi anser bör arbetas fram då läget nu förändras på grund av skärpta lagkrav. 
rekommenderar vi nämnden att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning inom 
nämndens verksamhetsområden. Vår bedömning är att det finns riktlinjer för 
utbildningsinsatser och kompetensutveckling men att medarbetarna trots detta inte alltid 
erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror det på brist på utbildningsplatser som är 
bortom nämndens kontroll men ibland beror det på intern resursbrist. Vi anser att 
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nämnden bör säkerställa att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå de 
utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav.  
Vi konstaterar att verksamheterna inom nämndens områden har påverkats av pandemin, 
främst till det negativa då utåtriktad verksamhet kraftigt minskats eller upphört helt.  
 
Nämndens delmål för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle:  att 
andelen brottsförebyggande insatser ska öka, att allmänhetens förmåga att förhindra och 
hantera oönskade händelser ska ökas samt att förebyggande insatser för barn- och unga 
ska genomföras styr verksamheterna mot att möta utmaningarna med ett allt hårdare 
samhällsklimat, vilket vi anser vi är bra. 
 Gällande de ekonomiska svårigheterna verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade 
lagkraven håller vi med verksamhetens företrädare om att detta är en stor utmaning som 
behöver hanteras.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att:  

- att skyndsamt färdigställa den nya handlingsplanen  
- att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner för hur arbetet med remisser ska 

genomföras och följas upp  
- att arbetet med intern kontroll förbättras genom att involvera nämnden mer och 

gärna redan i arbetet med riskanalysen  
- att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning för nämndens 

verksamhetsområden  
- att nämnden säkerställer att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå 

de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav  
- att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina 

lagstadgade uppdrag.  
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2 Inledning 
Vi har av revisorerna i Falköpings, Tidaholms, Skara och Götene kommuner fått i 
uppdrag att genomföra en granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta 
Skaraborgs verksamhet. Då nämnden inte har varit föremål för granskning under  
flera år har revisorerna beslutat att genomföra en omfattande granskning som berör 
verksamheten i sin helhet. 
Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg, (SMS) har samhällsskyddsansvaret 
för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner, där kommunerna ingår i en 
gemensam nämnd. Falköping är värdkommun, vilket innebär att Falköpings kommun  
är anställningsmyndighet för personalen. 
Inom ramen för SMS:s uppgifter ingår att förebygga olyckor och begränsa skadorna när 
de inträffar. 
Alla kommuner ska ha en räddningstjänst. Med räddningstjänst avses i Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor, (LSO), de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska 
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 
skador på människor, egendom och miljön. Den kommunala räddningstjänsten omfattar 
till exempel brandbekämpning, trafikolyckor, vattendykning, storskalig 
oljebrandsläckning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor. Den 
kommunala räddningstjänsten har också ansvar för räddningstjänst till sjöss när det 
gäller hamnar, kanaler och strandlinjer. I en kommun ska det finnas en räddningschef. 
Räddningschefen ska ansvara för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad, (3 
kap, 16 §, LSO). 
I enlighet med 3 kap, kommunens skyldigheter, 3 §, (LSO), ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska kommunen ange: 

- målen för verksamheten, 
- de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser, och 
- hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

 
Vad avser handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten ska kommunen 
ange: 

- målen för verksamheten, 
- de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser  
  och 

- beskrivning av kommunens förmåga 
 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla 
förmågan. 
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Vidare när en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks 
för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. 
Tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs av kommuner 
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med tillsynen är att 
kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder 
som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten. Huvudregeln är att kommunen 
ansvarar för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor för de verksamheter 
där kommunen har prövat tillståndet till hanteringen. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida nämnden har säkerställt en 
ändamålsenlig ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Rapporten har besvarat följande revisionsfrågor: 
 
Organisation 

- Hur är verksamheten organiserad? 
- Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

 
Handlingsplaner enligt LSO 

- Finns aktuellt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
handlingsprogram för räddningstjänst enligt LSO? 

- Finns aktuellt handlingsprogram för räddningstjänsten enligt LSO? 
- Har handlingsprogrammen följts upp? 
- Har nämnden en dokumenterad process för riskinventering och analys av 

risker? 
 

Mål & indikatorer 
- Har nämnden tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa 

kopplad till nämndens verksamhetsområden? 
- Har nämnden utvecklat relevanta indikatorer och aktiviteter i förhållande till de 

övergripande målen? 
 

Uppföljning 
- Finns en tydlig planering och uppföljning av verksamheten vad avser det 

operativa, förebyggande och tillsynsarbetet? 
- Har nämnden säkerställt en styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom mål, 

riktlinjer och dokumenterade rutiner? 
- Har nämnden säkerställt former för uppföljning och återrapportering  

av tillsyns- och remisshanteringen? 
 

Intern kontroll 
- Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna 

kontrollen? 
- Upprättas internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och väsentlighets- 

analyser? 
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- Rapporteras resultat från arbetet med den interna kontrollen till nämnden? 
 

Kompetensförsörjning och utbildning 
- Har nämnden en strategi för kommande rekryteringsbehov och 

kompetensförsörjning? 
- Finns dokumenterade riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling 

av medarbetarna? 
- Erhåller medarbetarna erforderliga utbildningar inom samtliga uppdrags- 

områden i syfte att kunna fullgöra sina uppdrag? (tillsyn enl. LSO, LBE m.fl) 
- Erhålls utbildningar vad avser hantering av hotfulla situationer i samband med 

räddningsinsatser och tillsyn? 
 
Utmaningar & Ekonomi 

- Vilka effekter har pandemin haft på nämndens arbete (operativt, förebyggande, 
tillsyn)? 

- Vilka utmaningar står nämnden inför utifrån rådande samhällsförändringar och 
finns det någon strategi för hantering av utmaningarna? 

- Hur ser resursunderlaget ut för att möta rådande samt kommande utmaningar? 
- Erhåller nämnden kontinuerligt ekonomiska uppföljningsrapporter? (budget, 

resultat, prognos) 
 
Granskningen avser nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har utgått från nedanstående revisionskriterier 

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

• Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 

• Lokala styrdokument, policys och handlingsplaner 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier 
- Intervjuer med deltagare från nämndens presidium, förvaltningschef, 

räddningschef, utvecklingschef, förebyggandechef samt ekonom. 
Rapporten har faktakontrollerats av förvaltningschef.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisations och ansvarsfördelning 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS), har samhällsskyddsansvaret 
för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten ska i enlighet 
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med Lagen om skydd mot olyckor (LSO), de övergripande nationella målen och de lokala 
förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska 
ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, 
egendom och miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns 
verkstadsfunktion. Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor (FSO) och 
LSO Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor 
(LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet 
och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.  
 
Verksamheten leds av en förvaltningschef som till sin hjälp har en administrativ stab där 
ekonomi, personal och kanslifunktioner finns. Under förvaltningschefen finns även 
avdelningen Skydd och säkerhet som ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners 
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm1. Skydd och säkerhet ansvarar också 
för att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd 
samt kommunernas riskhantering. Under förvaltningschefen finns även en Verkstad som 
ansvarar för reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning 
för de kommuner som önskar och som ingår i nämndens verksamhet.  
 
Därutöver är nämndens verksamhet organiserad i tre avdelningar: 
-   Räddningstjänstavdelning 
-   Förebyggandeavdelning samt  
-   Stöd- och utvecklingsavdelning 
 
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstsverksamheten 
inom ramen för LSO (SFS 2003:778). Under området ligger driftansvaret för fastigheter, 
fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, 
beklädnad, Slangtvätt Skaraborg utförs av avdelningen. 
  

Förebyggandeavdelningen ansvarar för tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd 
för egensotning enligt LSO. Tillsyn och tillstånd sker enligt LBE. Därutöver lämnas 
yttrande till andra myndigheter, råd och anvisning till enskilda, föreningar, företag och 
myndighet.  
 

Stöd- och utvecklingsavdelning ansvar primärt för verksamhetens utveckling av 
samhällsskyddsuppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. 
Tyngdpunkten ligger i att skapa socialt hållbart samhälle genom samverkan med 
civilsamhället och tvärsektoriella förvaltnings-, organisations- och 
myndighetssamarbeten. Under stöd- och utvecklingsavdelning ligger även 
kommunsamordningscentralen (KSC) som på uppdrag av räddningschefen ska leda 
räddningstjänst vid rättningsinsatser, hantera larmen för de kommunala förvaltningarnas 
samt områdesbevaka i syfte att upprätthålla en samlad lägesbild enligt närhetsprincipen. 
Denna del av verksamheten är hårt knuten till kommunernas trygghetsarbete Effektiv 
samordning för trygghet (EST). De äldre kommuninvånarna erbjuds säkerhetsservice för 
att i första hand minska antalet fallolyckor, stärka brandskyddet och öka tryggheten i 
hemmiljö. Organisationen illustreras i figur nedan. 
 
 

 
1 Götene kommun har en egen säkerhetssamordnare.   
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Organisationsskiss Nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

 
Källa: Verksamhetsredovisning SMS 2020.  

3.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att organisationen är tydlig och att roller och ansvar är väl 
definierade.  
 

3.2 Handlingsplaner enligt LSO 
Iakttagelser 
Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene, Skara och 
Tidaholm 2018-2019 finns antaget av samtliga kommuners fullmäktige under februari 
och mars 2018. Handlingsprogrammet beskriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
(SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kommunerna 
Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Programmet omfattar både kommunernas 
arbete med det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 3§ LSO såväl som det 
skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. 
 
Nytt Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor i Falköping, Götene, Skara 
och Tidaholms kommuner är under framtagande. Förvaltningens bedömning är att 
handlingsprogrammet kommer att vara klart för beslut om utskick på remiss i december 

188



 

 9 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner 
 Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 
 
 2021-12-16 

2021. Efter remissrundan genomförs eventuell revidering. Nämnden beslutar i februari 
2022 att överlämna till respektive fullmäktige i berörda kommuner för beslut 
förhoppningsvis senast i juni 2022.  
 
Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet innehåller målen för verksamheten, 
de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt 
hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. Gällande 
räddningstjänstverksamheten anges målen för verksamheten, de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser och en beskrivning av 
kommunens förmåga samt vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. 

3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Genom vår granskning kan vi konstatera att nämnden har ett Handlingsprogram enligt 
Lag om skydd mot olyckor. Det avser dock perioden 2018–2019. Något uppdaterat 
handlingsprogram har vi inte tagit del av. Emellertid arbetas det nu med en uppdatering 
av handlingsprogrammet med anledning av skärpta lagkrav. Vår bedömning är att 
Handlingsplan 2018-2019 innehåller de områden en handlingsplan bör omfatta men att 
en revidering är nödvändig inte bara för att dateringen är felaktig utan även med 
anledning av förändrade lagkrav. Vi rekommenderar nämnden att skyndsamt färdigställa 
den nya handlingsplanen.  

3.3 Mål & indikatorer 
Iakttagelser 
Enligt nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborgs verksamhetsplan för år 20212 
finns fyra mål där första målet lyder Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. 
Kopplat till detta mål finns tre delmål med tillhörande indikatorer enligt nedan:  

1) Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle ska öka.  

1a) Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt. 
  

2) Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser ska ökas.  
2a) Antal individer som genomgått utbildningar.  
2b) Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.  
2c) Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.  
2d) Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice. 

 
3) Förebyggande insatser för barn och unga ska genomföras i syfte att minimera 

riskerna att hamna i utanförskap.  
3a) Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.  
3b) Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal.  
3c) Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på 
lägerverksamheten.  

 
Andra målet lyder Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle. Detta mål saknar 
delmål och således tillhörande indikatorer.  

 
2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 2020-12-03 § 41 dnr 2020/00094 
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Tredje målet lyder Skapa förutsättningar ett näringsliv som utvecklas. Kopplat till detta 
mål finns två delmål med tillhörande indikatorer enligt nedan:  
 

1) Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet. 
1a) Andel nöjda kunder enligt Sveriges kommuner och regioners (SKRs) 

näringslivsundersökning.   
2) Öka antalet tillsyner.  

2a) Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.  
  

Fjärde målet lyder Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning. Kopplat till detta mål finns tre delmål med tillhörande 
indikatorer enligt nedan:  
 

1) 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.  
1a) 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter. 
1b) Beskrivning av några valda insatsanalyser.  
 

2) KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet 
runt utmed hela hotskalan för de fyra kommunerna.   

2a) Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC3.  
 

3) Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är 
arbetad tid mot kund.  

3a) Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund.  
  

 

3.3.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att nämnden har tolkat mål och uppdrag från Falköpings kommuns 
kommunfullmäktige och brutit ner dessa kopplat till nämndens verksamhetsområden 
med undantag för mål två. Utgångpunkten är målen som kommunfullmäktige i 
Falköpings kommun upprättat. Det finns framtagna kommunikativa indikatorer som är 
möjliga att mäta. De aktiviteter som verksamheten kommer arbeta med finns delvis 
redogjort för i text för respektive mål.  
 

3.4 Uppföljning 
Iakttagelse 
Enligt Handlingsplan SMS 2018-2019, Bilaga 2 ansvarar enheten myndighetsutövning 
för tillsyn av brandskyddet. SMS är också utsedd att vara tillståndsmyndighet enligt lagen 
om brandfarliga och explosiva varor, (LBE).  

 
3 Kommunsamordningscentral (KSC) 

190



 

 11 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner 
 Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 
 
 2021-12-16 

Enligt verksamhetsregistret Daedalos4 har nämnden 710 tillsynsobjekt enligt Lagen om 
skydd av olyckor (LSO) och 289 verksamheter enligt Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) med rekommenderad frist på 1-6 år.  
För den årliga planeringen av tillsynsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor 
ska en verksamhetsplan utarbetas. Tillsynsplan för 2021 finns och har godkänts av 
nämnden 2020-12-03 §45. Enligt tillsynsplan kommer verksamheter med högre risk 
såsom större industrier att prioriteras under 2021. Totalt beräknas cirka 80 tillsyner att 
genomföras varar 55 enligt LSO och 25 enligt LBE. Enligt företrädare för verksamheten 
fanns en tillsynsskuld enligt det gamla regelverket och nu med utgångspunkt i skärpta 
föreskrifter kommer en genomgång att ske i syfte att ta fram tillsynsskulden. Enligt 
företrädare för verksamheten förekommer ingen direkt återrapportering av 
tillsynsskulden till nämnden däremot redovisas vissa genomförda tillsyner direkt till 
nämnden. Då det finns ett mål att tillsynerna ska öka, sker uppföljning av antal tillsyner 
både gällande LSO och LBE vid delårsrapport och i årsredovisningen.  Den operativa 
förmågan inom nämnden redogörs för i Handlingsplanen. Det framgår att SMS har fem 
ledningsnivåer som kan aktiveras vid en räddningsinsats. Nivåerna finns definierade och 
det är tydligt vem som ansvarar för vad. I handlingsplanen regleras också hur det 
efterföljande analysarbetet ska genomföras.  
Nämnden har enligt Handlingsplan 2018-2019 delegerat till tjänstemän för den 
förebyggande verksamheten följande uppgifter:  
 

 
 
Genom granskning av protokoll kan vi fastslå att det vid varje nämnd redovisas 
delegationsbeslut fattade med stöd av delegationsordningen. Dessutom finns stående 
punkten Information till nämnden. Där förvaltningschefen, räddningschefen, chef 
förebyggande avdelning samt utvecklingschefen informerar. Kortare anteckningar 
gällande informationerna protokollförs. Det informeras bland annat om tillsynsärenden, 
rapport från insatser, nyheter i verksamheterna, personalläget, svar på enklare remisser 
med mera. Större remisser hanteras av nämnden under egna beslutspunkter.  

3.4.1 Kommentarer och bedömning 
I dokumenten Handlingsplan samt Verksamhetsplan finns tydlig inriktning för nämndens 
verksamheter. Styrning av tillsynsarbetet sker via tillsynsplanen som nämnden årligen 
antar. Där framkommer inriktning på tillsyner samt omfattning. Återrapportering av antal 
tillsyner sker i delårsrapport och i årsredovisning. Vår bedömning är att det finns en tydlig 
planering och uppföljning av verksamheten vad avser det operativa, förebyggande och 

 
4 Daedalos är ett IT-stöd för räddningstjänst och hanterar operativa och administrativa ärenden.  
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tillsynsarbetet. Nämnden har säkerställt styrning av remiss- och tillsynsarbetet genom 
mål men gällande remissarbetet har vi inte tagit del av några dokumenterade rutiner.  
 

Vår bedömning är vidare att nämnden säkerställt former för uppföljning och 
återrapportering gällande tillsynshanteringen men att det saknas gällande 
remisshanteringen. Det förekommer dock uppföljning och återrapportering av remisser 
men någon dokumentation gällande hur detta ska ske och i vilken omfattning har vi inte 
tagit del av. Vi rekommenderar nämnden att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner 
för hur arbetet med remisser ska genomföras och följas upp.  

3.5 Intern kontroll 
Iakttagelser 
Nämnden antar årligen en interkontrollplan där rutinen/kontrollpunktens namn 
framkommer tillsammans med en kort beskrivning. Risken beskrivs tillsammans med 
kontrollåtgärd och kontrollmetod. Kontrollmetoderna kan vara stickprov, 
medarbetarundersökning eller uppföljning på ledningsgrupp. Det framkommer också hur 
ofta kontrollerna ska ske samt vem som är ansvarig. Tjänstepersoner tillsammans med 
verksamhetsutvecklaren som har tagit fram en bruttolista som delges politiken vanligtvis 
i december året innan aktuellt år. Två till tre internkontrollmoment är centralt styrda 
därefter kompletterar nämnden med egna kontrollmoment.  
Idag är det internkontrollplanen mer en tjänstemannaprodukt även om nämnden har 
möjlighet att ändra/lägga till moment i samband med beslutet av internkontrollplanen. 
Ambitionen är dock enligt förvaltningschefen att involvera nämnden mer inför nästa års 
arbete med internkontrollplanen. Inför 2022 har en dokumenterad riskinventering 
genomförts innan beslut om internkontrollmoment för år 2022 fattas. 

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Vi kan via vår granskning konstatera att nämnden har en fastställd internkontrollplan och 
med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Resultatet från internkontrollen följs upp 
och rapporteras till nämnden tre gånger per år. Vår bedömning är att arbetet med 
internkontrollen genomförs ändamålsenligt men att arbetet kan förbättras ytterligare 
genom att involvera nämnden mer och gärna redan i arbetet med riskanalysen. Vi vill 
framhålla att det är nämnden som ytterst ansvarar för den interna kontrollen.  
 

3.6 Kompetensförsörjning och utbildning 
Iakttagelser 
Vid intervjuerna framkommer att det inte varit några rekryteringsproblem gällande 
brandmän och att en anledning är att det är heltidstjänster som efterfrågats. Vid 
rekryteringar används en rekryteringsgrupp där även brandmän ingår. De skärpta 
reglerna på tillsynssidan kommer enligt förvaltningschefen innebära både ett ökat 
tillsynsarbete men också ett ökat administrativt arbete. Då det inte funnits några problem 
med kompetensförsörjning tidigare inom nämndens verksamheter saknas en strategi för 
kompetensförsörjning. På grund av de nya skärpta kompetenskraven finns enligt 
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företrädare för verksamheten risk att det blir svårare att få tag på brandingenjörer och 
medarbetare som arbetar med tillsyn.  
Bilaga 3 i Handlingsplanen 2018-2019 reglerar kompetenskraven för respektive nivå och 
uppdrag. Inom vissa områden är krav på utbildning styrt från arbetsmiljöverket vilket 
innebär att det finns riktlinjer/anvisningar. Det gäller till exempel användning av 
motorsåg, arbete på hög höjd, att köra fyrhjuling, rökdykning, arbete med kemikalier med 
mera. Inom flera områden utbildas egna instruktörer som sedan får utbilda 
medarbetarna. Den lagstyrda kompetensutvecklingen är enligt förvaltningschefen 
inplanerad men det kan vara svårt att få iväg personalen på utbildningarna. Det beror 
både på kostnaderna och tidsaspekten men också på platsbrist på utbildningarna.  Enligt 
förvaltningschefen klarar verksamheten en granskning av nuvarande kompetenskrav. 
De kommer dock inte klara kompetenskraven efter årsskiftet då de nya skärpta lagkraven 
gällande tillsyn enligt LSO och LBE träder i kraft. Bedömningen är att det kommer ta 
”några år” för att vara i fas gällande de skärpta kompetenskraven.  
Det finns en rutin för hot och våldssituationer men enligt förvaltningschefen har det inte 
genomförts utbildning i någon större omfattning på brandmannanivå. Insatsledare har 
däremot utbildats tillsammans med polisen. Enligt företrädare för verksamheten pågår 
det även omvärldsbevakning gällande terrorhot och det har genomförts utbildning i 
pågående dödligt våld.  
Personalens genomförda utbildningar noteras i ett verksamhetssystem. Certifieringar av 
medarbetare genomförs inom vissa områden. I de fall läkarundersökning krävs följs även 
detta upp.  

3.6.1 Kommentarer och bedömning 
Då nämnden inte haft problem med kompetensförsörjning saknas strategi för detta. Då 
lägen nu förändras på grund av skärpta lagkrav rekommenderar vi nämnden att arbeta 
fram en strategi för kompetensförsörjning inom nämndens verksamhetsområden.  
 

Vår bedömning är att det finns riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling 
men att medarbetarna trots detta inte alltid erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror 
det på brist på utbildningsplatser som är bortom nämndens kontroll men ibland beror det 
på intern resursbrist. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att interna 
förutsättningar finns för medarbetarna att gå de utbildningar som behövs för att 
upprätthålla lagstadgade kompetenskrav.  

3.7 Utmaningar och ekonomi 
Iakttagelser 
Vid intervjuerna framkommer att pandemin har påverkat verksamheterna i stor 
utsträckning, både i positiv och negativ riktning. Det har bland annat tvingat fram nya 
arbetssätt. Digitala möten och digitala utbildningar har varit positivt och verksamheterna 
har tagit stora steg i digitaliseringen men den utåtriktade verksamheten, både 
förebyggande arbete och tillsyn, har kraftigt minskat och till och med upphört inom vissa 
områden. Till exempel har inga studiebesök tagits emot och inga gruppträningar har 
genomförts. Vid intervjuerna framkommer att verksamheterna i samtliga kommuner har 
farit ganska förskonade av pandemin och ingen klustersmitta har förekommit på 

193



 

 14 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköping Kommun i samverkan med Skara, Götene och Tidaholms kommuner 
 Omfattande granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 
 
 2021-12-16 

arbetsplatserna. Inom verksamheterna genomfördes enligt förvaltningschefen 
egentester på den egna personalen redan i tidigt skede av pandemin.  
Inom det breda uppdraget där arbete med samhällsskydd genomförs känner personalen 
av samhällsförändringarna och ett allt hårdare klimat. Verksamheterna har enligt 
företrädare för verksamheten därför hög närvaro ute i samhället i syfte att vara 
förebyggande. Vid intervjuerna framkommer att brandmännen till exempel förlägger sina 
träningar ute i bostadsområden, brandmännen har även funnits närvarande vid en lite 
stökigare högstadieskola. Räddningstjänsten har även ett bra samarbete med 
hemtjänsten. De byter till exempel batterier till brandvarnare och hjälper till med att hänga 
upp gardiner för att undvika fallolyckor hos de äldre.  
Enligt nämndens verksamhetsrapport per 2021-08-31 uppgår nämndens budget till 32,9 
mkr för 2021. Nämndens resultat per sista augusti uppgår till 21,8 mkr vilket innebär att 
nämnden har förbrukat 66 % av årets budget. Helårsprognosen för året är ett underskott 
på 0,6 mkr.  Underskottet kommer från den gemensamma SMS-verksamheten. 
Underskottet fördelas enlig nedanstående tabell.  

 
Källa: SMS verksamhetsrapport per 2021-08-31, Dnr 221/38.  

De ekonomiska processerna fungerar enligt intervjuade företrädare för verksamheten så 
bra de kan givet fyra kommuner. När verksamheterna slogs samman gjordes en 
fördelning som fortfarande gäller, se nedanstående tabell. Indexering och folkmängdens 
förändring har dock påverkat kostnadsfördelningen kommunerna inbördes emellan. Tre 
kommuner fastställer budgeten i juni och en kommun i december vilket ger ekonomen 
vissa problem och lite merarbete.  Det fungerar dock.   
Fördelningsmodell av SMS kostnader uppdaterad utifrån folkmängd per 30/6 2020.  

 
Källa: Budget 2021 och Verksamhetsplan 2021-2023 dnr 2020/00094.  
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Förvaltningen har en ekonom på 50 procent. Enligt ekonomen har det under senaste 
åren funnits ett effektiviseringstryck på 1-2% årligen vilket är svårt i denna typ av 
verksamhet. Det är inte alltid möjligt att vidta succesiva åtgärder utan det måste ske i 
trappsteg.  
 

Både ekonom och förvaltningschef anser att det behövs en mer långsiktig process. Nu 
inför de skärpta lagkraven som kommer innebära ökade arbetsinsatser har förvaltningen 
äskat om mer pengar. Det har dock avslagits. Ekonomin är en stor utmaning och ett stort 
arbete görs enligt företrädare för verksamheten för att öka intäkterna för att på så sätt 
klara budgeten. Ekonomin lyfts vid varje nämnd. Vid intervjuer med politiska företrädare 
framkommer att de är mycket nöjda med de ekonomiska rapporterna. De anser att de 
känner sig trygga i de uppföljningar de får och utöver uppföljningar erhåller nämnden 
också övrig relevant information som bedöms vara av värde.  
 De ekonomiska processerna följer Falköpings kommuns tidplaner och årshjul.  

3.7.1 Kommentarer och bedömning 
Vi konstaterar att verksamheterna inom nämndens områden har påverkats av pandemin, 
främst till det negativa då utåtriktad verksamhet kraftigt minskats eller upphört helt. 
Nämndens delmål för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle:  att 
andelen brottsförebyggande insatser ska öka, att allmänhetens förmåga att förhindra och 
hantera oönskade händelser ska ökas samt att förebyggande insatser för barn- och unga 
ska genomföras styr verksamheterna mot att möta utmaningarna med ett allt hårdare 
samhällsklimat vilket vi anser vi är bra. Gällande de ekonomiska svårigheterna 
verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade lagkraven håller vi med verksamhetens 
företrädare om att detta är en stor utmaning. Vi rekommenderar nämnden att säkerställa 
att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina obligatoriska uppdrag.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden till stor del säkerställt en ändamålsenlig 
ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi har dock noterat några 
förbättringsområden.  
Vi konstaterar att nämnden har ett Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. 
Det avser dock perioden 2018–2019. Vår bedömning är vidare att nämnden säkerställt 
former för uppföljning och återrapportering gällande tillsynshanteringen men att det 
saknas gällande remisshanteringen. Det förekommer dock uppföljning och 
återrapportering av remisser men någon dokumentation gällande hur detta ska ske och 
i vilken omfattning har vi inte tagit del av.  
Vår bedömning är vidare att arbetet med internkontrollen genomförs ändamålsenligt men 
att arbetet kan förbättras ytterligare genom att involvera nämnden mer och gärna redan 
i arbetet med riskanalysen. 
 
Vi konstaterat att det finns riktlinjer för utbildningsinsatser och kompetensutveckling men 
att medarbetarna trots detta inte alltid erhåller erforderliga utbildningar. Ibland beror det 
på brist på utbildningsplatser som är bortom nämndens kontroll men ibland beror det på 
intern resursbrist. Vi anser att nämnden bör säkerställa att interna förutsättningar finns 
för medarbetarna att gå de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade 
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kompetenskrav.  
 
Gällande de ekonomiska svårigheterna verksamheterna ställs inför i ljuset av de ökade 
lagkraven håller vi med verksamhetens företrädare om att detta är en stor utmaning som 
behöver hanteras.   

4.1 Rekommendationer  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden:  

- att skyndsamt färdigställa den nya handlingsplanen  
- att arbeta fram dokumenterade riktlinjer/rutiner för hur arbetet med remisser ska 

genomföras och följas upp  
- att arbetet med intern kontroll förbättras genom att involvera nämnden mer och 

gärna redan i arbetet med riskanalysen  
- att arbeta fram en strategi för kompetensförsörjning för nämndens 

verksamhetsområden  
- att nämnden säkerställer att interna förutsättningar finns för medarbetarna att gå 

de utbildningar som behövs för att upprätthålla lagstadgade kompetenskrav  
- att säkerställa att verksamheten har tillräckliga resurser för att genomföra sina 

lagstadgade uppdrag.  
 

KPMG AB 

 
Eva Henriksson      Viktoria Bernstam   
Certifierad kommunal revisor    Certifierad kommunal revisor 
 

196



        Missiv 
 
Kommunrevisionen 

 

          
    2021-12-16 

 
    
   Till nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborg för yttrande 
  
   Till kommunfullmäktige i samverkanskommunerna för kännedom 
 
 
 
 
 

 
 

 

Granskning av nämnden för samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamhet 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträdet  
den 16 december 2021. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med  
följande frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att  
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 25 februari 2022  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              

Lars Elinderson                                            Eva Eriksson             
Falköping                                                          Skara 
 
 
 
 
Jan-Olof Karlsson                           Örjan Persson 
Götene                                                       Tidaholm 
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TBAB 2021-12-16 

 
Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 14.30-15.00 

 
Beslutande: Per Bergström, ägarombud TBAB 

 
Övriga deltagande: Ingela Backman, styrelseordförande  
 Mikael Snäll, ledamot 
 Maria Fredriksson, ledamot 
 Michael Brisman, ledamot 
 Katarina Wallgren, ledamot 
 Mikael Hallin, ledamot 

 Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, TEAB 
 
  

§ 1 
 
Årsstämman öppnas 
 
Per Bergström öppnar stämman. 
 
 
§ 2 
 
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 
 
Stämman beslutar utse Ingela Backman till ordförande och Linda 
Göransson till sekreterare. 
 
 
§ 3 
 
Godkännande av dagordning 
 
Stämman beslutar godkänna utsänd dagordning. 
 
 
§ 4 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Tidaholms Energi AB är ägare till samtliga aktier och röster i 
bolaget, 10 000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett 
ombud, Per Bergström. 
 
 
 
 
 

Assently: 5cf445ca692710c2f374a68797511ca57f2357d6af67c442529bc03a5de98c83b68d057d5896e8e1b68f4aa07f64676e19821b69335d44913d1d72b06c3b26d6
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TBAB 2021-12-16 

§ 5 
 
Val av två protokollsjusterare 
 
Stämman beslutar utse Katarina Wallgren och Per Bergström att 
justera dagens stämmoprotokoll. 
 
 
§ 6 
 
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst 
 
Kallelse har skett via e-post till ägare 2/12. 
 
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och 
senast två veckor innan stämman. 
 
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt 
bolagsordningen. 
 
 
§ 7 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse 
 
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall 
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms Bostads 
AB. 
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige vid fyllnadsval 2021-
11-29 beslutat utse Mikael Hallin till ledamot i styrelserna för 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad 
AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§8 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice 
ordförande till styrelsen  
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige 2021-11-29 beslutat 
utse Mikael Hallin till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 
2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
 
 
 

Assently: 5cf445ca692710c2f374a68797511ca57f2357d6af67c442529bc03a5de98c83b68d057d5896e8e1b68f4aa07f64676e19821b69335d44913d1d72b06c3b26d6
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Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3  
556041-4582 Sammanträdesdatum 
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§ 9 
 
Nya ägardirektiv 
 
Stämman antar nya ägardirektiv från Tidaholms kommun daterad 
2021-10-25. 
 
 
§ 10 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
 
§ 11 
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
Protokollet justeras via digital signering av Ingela Backman, Linda 
Göransson, Katarina Wallgren och Per Bergström. 
 

Assently: 5cf445ca692710c2f374a68797511ca57f2357d6af67c442529bc03a5de98c83b68d057d5896e8e1b68f4aa07f64676e19821b69335d44913d1d72b06c3b26d6
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Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 
 Kl. 15.00-19.00 
  
Beslutande: Ingela Backman  
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren  
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll  
 Michael Brisman  
 Mikael Hallin 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, TEAB 
  

 
§ 67 
  
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar 
styrelsemötet för öppnat. 
 
 
§ 68 
 
Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen.  
 
 
§ 69 
 
Val av justerare  
 
Som justerare föreslås Katarina Wallgren 
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Katarina Wallgren till justerare. Justering via digital signering 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assently: 218d0eb3253f0b811dd88d141f9c604bdab38f6b01c8da10dc3b927b31adede7f472f9b9672a102f10af0516bd1ce98158587e6ab77210cf7499a58c64a064ac
202



Tidaholms Bostads AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (4)  
556041-4582 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 10 2021 2021-12-16 

2 

§ 70 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ledamot och vice 
ordförande 
 
Kommunfullmäktige har valt Mikael Hallin till ledamot och vice 
ordförande i styrelsen för Tidaholms Bostads AB för tiden 2021-11-
29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§71 
 
Ekonomi  
 
VD redogör för resultatrapport tom november. VD konstaterar att 
månadsresultatet för november är sämre än budgeterat. 
Ackumulerat resultat är sämre än budget. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 72 
 
VD-rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Fastigheter 
• Löpande verksamhet 

 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 73 
 
Internkontroll 
 
VD presenterar förslag på internkontrollplan för 2022 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt förslag 
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§ 74 
 
Revisions PM 
 
VD presenterar PM från revisorerna 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 75 
 
Styrelseutvärdering 2021 
 
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av 
styrelseenkät för året 2021. Resultatet visar att styrelsearbetet 
fungerar bra.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga styrelseenkäten 2021 till handlingarna 
 
 
§ 76 
 
Strategiskt område Personal 
 
HR ansvarig Linda Göransson presenterar resultatet av 
medarbetarenkäten samt en genomgång av arbetet inom 
personalområdet under 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 77 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
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§ 78 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
 
Justeras via digital signering av Katarina Wallgren, Ingela Backman 
och Linda Göransson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29
Kommunfullmäktige

2019/135

§ 171 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de 
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB 
och Tidaholms Elnät AB

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till ledamot i 

styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till vice ordförande i
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende
kring beslut om entledigande av uppdrag Lennart Axelsson (C).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot samt av 
vice ordförande Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostad AB. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala 
bolagen utgöras av samma ledamöter.

Centerpartiet har innan sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera. 

Förslag till beslut
- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 

Hallin (C) till ledamot i styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.

- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 
Hallin (C) till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från uppdrag Lennart Axelsson 

Sändlista
TEAB, TBAB, TENAB
Den valde

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2020
November November tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

1 964 100% 2 011 100% -47 21 776 % 22 122 100,0% -346 21 776
-978 50% -793 39% -185 -7 892 -36,2% -7 811 -35,3% -81 -7 894
-263 -165% -260 13% -3 -2 832 -13,0% -2 853 -12,9% 21 -3 019
-321 16% -310 15% -11 -3 894 -17,9% -4 077 -18,4% 183 -3 560
402 -153% 648 32% -246 7 158 32,9% 7 381 33,4% -223 7 303

-374 -413 39 -5 219 -5 052 -167 -3 839
28 1% 235 12% -207 1 939 8,9% 2 329 10,5% -390 3 464

-68 -3% -94 -5% 26 -997 -1 034 37 -750
-40 -2% 141 7% -181 942 4,3% 1 294 5,9% -352 2 713

Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat efter finansnetto

Resultat TBAB (tkr)
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

 

 

INTERNKONTROLLPLAN  

2022 
 

SAMMANFATTNING 
Internkontroll utförs av bolagsstyrelse, 
ledning och medarbetare för att följa upp 
och utveckla verksamheten. Analys och 
riskbedömning ligger till grund för vilka 
moment som ska granskas. 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av bolagsstyrelse, ledning och medarbetare med syftet 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.  
 

Bolaget ska se till att det årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. Inom de kommunala bolagens 
verksamhetsområden är det VD som ansvarar för att rutiner utformas för att upprätthålla en god 
intern kontroll (§ 3). VD ska rapportera till sin bolagsstyrelse hur den interna kontrollen fungerar 
samt se till att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till bolagsstyrelsen i 
den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. 
 
Framtagande av internkontrollplan 
För de riskmoment som identifieras i respektive verksamhet görs riskbedömning. Riskbedömning 
utgår ifrån en uppskattning av hur sannolikt det är att händelsen inträffar och ställningstagande kring 
hur stor konsekvensen blir om händelsen inträffar. Summerat enligt nedanstående modell erhålls ett 
riskvärde. Ju högre riskvärde desto mer prioriterat är momentet att åtgärda. Moment med högst 
riskvärde förs in i internkontrollplanen. 
 
Riskvärde 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Internkontrollplan 2022 

1. Låg leveranssäkerhet 

Risk och beskrivning av risken 
Låg leveranssäkerhet ger negativa konsekvenser för våra kunder. 
Verksamhetens mål är 99,7% 
Riskkategori: Verksamhetsrisk/Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Hitta förbättringspotential för att höja leveranssäkerheten genom färre avbrott. Granskning av 
rutiner, avbrottsrapporteringen, tekniska förutsättningar, simuleringar m.m. 
Syftet med kontrollen 
Identifiera sårbarheter 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid varje driftstörning och månadsvis, rapport till EI årligen 
Vem utför kontrollerna? 
Magnus Sjögren 

 
2. Felaktig debitering av hyror och avgifter 

Risk och beskrivning av risken 
Felaktig debitering av hyror och avgifter  
Riskkategori: Förtroenderisk, Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9 
Vad ska kontrolleras? 
Total genomgång av register/kundkostnader 
Syftet med kontrollen 
Att säkerställa att rätt hyror och avgifter debiteras 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid förändring av regler och avtal, 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Mikael Nyström 

 
3. Differenser vid avstämning av elhandel 

Risk och beskrivning av risken 
Differenser vid avstämning av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan 
Tidaholms energi och Skellefteå kraft 
Riskkategori: Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Jämförelse av data och slutavräkning 
Syftet med kontrollen 
Kvalitetskontroll av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan Tidaholms 
energi och Skellefteå kraft 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Månadsvis 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Karin Hallgren 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 
 

4. Brister i lagefterlevnad, lagbrott  

Risk och beskrivning av risken 
Brister i lagefterlevnad, lagbrott 
Riskkategori: Legala risker 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 3, Riskvärde 6 
Vad ska kontrolleras? 
Årlig lagefterlevnadskontroll. Användning av system miljöparagrafen, löpande genomgång av 
lagförändringar, verksamhetsanpassningar  
Syftet med kontrollen 
Säkerställa lagefterlevnad 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
2 gånger/år februari och september 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson samt alla verksamhetsansvariga chefer 
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Tidaholms Energi AB
- koncernen

Granskning av löpande 
redovisning och intern 
kontroll 2021

7 december 2021
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Tidaholms kommunala bolag          Dec 2021

Inledning

Under hösten 2021 har vi genomfört  granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den 
interna kontrollen, den löpande redovisningen samt viss förberedande bokslutsgraskning.ske 
Granskning av årsbokslutet och årsredovisningar för 2021 kommer att  ske i februari 2022 och avrapporteras 
särskilt. 

Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas. 

 Skövde 2021-12-07

Vår sammanfattning 

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42
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Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. 

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning. Vi har under hösten genomfört denna 
förvaltningsrevision innefattande grabsknng av intern kontroll och löpande redovisning. Obligatorisk rapportering till 
styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta 
överträdelser av lagar och andra författningar eller stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om 
upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Förvaltningsrevisionen

Vår granskning har genomförts av styrelsens och VD:s förvaltning, granskning av skatter och avgifter, genomgång 
av inkomstskatt och moms samt löpande redovisning. Därtill har genomgångar skett av de väsentliga processerna 
för intäkter, inköp, löner, Sammanfattningsvis synes bolagens verksamheter fungera under god kontroll och styrning 
innefattande bl.a;
- avstämningsrutier av redovisningen vilka skall säkerställa en i allt väsentlig rättvisade löpande redovisning
- löpande rutiner för rapportering av resultat och ställning
- adekvata attestrutiner vilka säkerställer att inköp etc. handläggs av behöriga personer och att händelserna avser 
bolagens rörelser
- utbetalningsrutiner i enlighet med lämnade fullmakter två personer i förening
- konsistenta redovisningsrutier enligt vedertagna regelverk ger stdga åt redovisningen
- skatter och avgifter synes erläggas med rätt belopp och i rätt tid
- bolagens försäkringsskydd synes fullgoda

Revisionens inriktning 
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Iakttagelser 

Område Iakttagelser Vår rekommendation Företagsledningens kommentarer

Ändringar i fast data

Åtkomst till fasta data i viktiga register t.ex.leverantörsreskontra, 
löneregister.  Antalet personer med åtkomst synes vara  alltför 
många. Vi noterar vidare att ingen uppföljning sker av ändringar i fast 
data. 
Utbetalningar sker på attesterade underlag, hanteras via 
kommunkontosystemt i Tidaholms Kommun.

● Vi rekommenderar att tillgång 
till fasta data begraänsas till så 
få personer som möjlijt samt 
inför en rutin för uppföljning av 
förändringar i fast data. 

Attestrutin

Koncernen har av styrelsen fastställda attestinstruktioner vilka synes 
genomarbetade och tillfyllest. Dualitet i attesteringarna är en 
genomgående princip.
Vi noterar dock att manuella bokföringsallegat i vissa fall inte är 
föremål för attest. 

● Vi rekommenderar att även 
manuella bokföringsordrar blir 

föremål för attest.

Förvaltning & intern kontroll
Här sammanfattar vi utvecklingsområden från förvaltningsrevisionen. Noteringarna nedan kvarstår från föregående år.
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Bilagor 
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena 
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till 
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. 

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i 
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.  I vår revision 
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även 
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan 
tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TENAB 2021-12-16 

 
Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 14.30-15.00 

 
Beslutande: Per Bergström, ägarombud TENAB 

 
Övriga deltagande: Ingela Backman, styrelseordförande  
 Mikael Snäll, ledamot 
 Maria Fredriksson, ledamot 
 Michael Brisman, ledamot 
 Katarina Wallgren, ledamot 
 Mikael Hallin, ledamot 

 Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, TEAB 
 
  

§ 1 
 
Årsstämman öppnas 
 
Per Bergström öppnar stämman. 
 
 
§ 2 
 
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 
 
Stämman beslutar utse Ingela Backman till ordförande och Linda 
Göransson till sekreterare. 
 
 
§ 3 
 
Godkännande av dagordning 
 
Stämman beslutar godkänna utsänd dagordning. 
 
 
§ 4 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Tidaholms Energi AB är ägare till samtliga aktier och röster i 
bolaget, 5 000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett 
ombud, Per Bergström. 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TENAB 2021-12-16 

§ 5 
 
Val av två protokollsjusterare 
 
Stämman beslutar utse Katarina Wallgren och Per Bergström att 
justera dagens stämmoprotokoll. 
 
 
§ 6 
 
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst 
 
Kallelse har skett via e-post till ägare 2/12. 
 
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och 
senast två veckor innan stämman. 
 
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt 
bolagsordningen. 
 
 
§ 7 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse 
 
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall 
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms elnät AB. 
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige vid fyllnadsval 2021-
11-29 beslutat utse Mikael Hallin till ledamot i styrelserna för 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad 
AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§8 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice 
ordförande till styrelsen  
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige 2021-11-29 beslutat 
utse Mikael Hallin till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 
2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TENAB 2021-12-16 

§ 9 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
 
§ 10 
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
Protokollet justeras via digital signering av Ingela Backman, Linda 
Göransson, Katarina Wallgren och Per Bergström. 
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Följande handlingar har undertecknats den 17 december 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 7 2021  2021-12-16 

1 

   
 
Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 
 Kl. 15.00-19.00   
  
Beslutande: Ingela Backman  
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren 
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll 
 Michael Brisman 
 Mikael Hallin  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, TEAB  
  
     

 
§ 63 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens 
styrelsesammanträde. 
 
 
§ 64 
 
Fastställande av dagordning 
 
Inga övriga frågor anmäldes  
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen 
 
 
§ 65 
 
Val av justerare  
 
Som justerare föreslås Katarina Wallgren 
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Katarina Wallgren till justerare. Justering via digital signering. 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 7 2021  2021-12-16 

2 

§ 66 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ledamot och vice 
ordförande 
 
Kommunfullmäktige har valt Mikael Hallin till ledamot och vice 
ordförande i styrelsen för Tidaholms Elnät AB för tiden 2021-11-29 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§ 67 
 
Ekonomi 
 
VD redogör för resultatrapport tom november. VD konstaterar att 
månadsresultatet för november är bättre än budgeterat. 
Ackumulerat resultat är bättre än budget. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 68 
 
VD - Rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Elnät 
• Löpande verksamhet  
 

Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 69 
 
Internkontroll 
 
VD presenterar förslag på internkontrollplan för 2022 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt förslag 
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Tidaholms Elnät AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)  
556004-3332 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 7 2021  2021-12-16 

3 

§ 70 
 
Revisions PM 
 
VD presenterar PM från revisorerna 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 71  
 
Styrelseutvärdering 2021 
 
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av 
styrelseenkät för året 2021. Resultatet visar att styrelsearbetet 
fungerar bra.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga styrelseenkäten 2021 till handlingarna 
 
 
§ 72 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
 
§ 73 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
 
Justeras via digital signering av Katarina Wallgren, Ingela Backman 
och Linda Göransson. 
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1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29
Kommunfullmäktige

2019/135

§ 171 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de 
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB 
och Tidaholms Elnät AB

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till ledamot i 

styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till vice ordförande i
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende
kring beslut om entledigande av uppdrag Lennart Axelsson (C).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot samt av 
vice ordförande Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostad AB. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala 
bolagen utgöras av samma ledamöter.

Centerpartiet har innan sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera. 

Förslag till beslut
- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 

Hallin (C) till ledamot i styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.

- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 
Hallin (C) till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från uppdrag Lennart Axelsson 

Sändlista
TEAB, TBAB, TENAB
Den valde

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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2021  Utfall
Andel i förh. till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021  Utfall

Andel i förh. till 
omsättn

2021  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2020

November November tkr Ack. Ack. tkr Utfall - Ack
4 401 100,0% 4 275 100,0% 126 40 531 100,0% 38 313 100,0% 2 218 36 990

0  0 0 0 0
-731 16,6% -659 15,4% -72 -8 694 -21,5% -6 610 -17,3% -2 084 -6 581

-1 849 42,0% -1 951 45,6% 102 -17 735 -43,8% -20 535 -53,6% 2 800 -18 427
0 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0

1 821 41,4% 1 665 38,9% 156 14 102 34,8% 11 168 29,1% 2 934 11 982
-533  -589 56 -6 411 -6 478 67 -4 935

1 288 29,3% 1 076 25,2% 212 7 691 19,0% 4 690 12,2% 3 001 7 047
-35 -35 0 -380 -384 4 -400

Resultat efter fin int./kostn. 1 253 1 041 -24,4% 212 7 311 4 306 6 647
1 253 28,5% 1 041 24,4% 212 7 311 18,0% 4 306 11,2% 3 005 6 647

Inköp av elkraft, varor och mtrl

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter

Finansiella intäkter/kostnader

Årets resultat

Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie

Resultat efter avskrivningar
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

 

 

INTERNKONTROLLPLAN  

2022 
 

SAMMANFATTNING 
Internkontroll utförs av bolagsstyrelse, 
ledning och medarbetare för att följa upp 
och utveckla verksamheten. Analys och 
riskbedömning ligger till grund för vilka 
moment som ska granskas. 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av bolagsstyrelse, ledning och medarbetare med syftet 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.  
 

Bolaget ska se till att det årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. Inom de kommunala bolagens 
verksamhetsområden är det VD som ansvarar för att rutiner utformas för att upprätthålla en god 
intern kontroll (§ 3). VD ska rapportera till sin bolagsstyrelse hur den interna kontrollen fungerar 
samt se till att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till bolagsstyrelsen i 
den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. 
 
Framtagande av internkontrollplan 
För de riskmoment som identifieras i respektive verksamhet görs riskbedömning. Riskbedömning 
utgår ifrån en uppskattning av hur sannolikt det är att händelsen inträffar och ställningstagande kring 
hur stor konsekvensen blir om händelsen inträffar. Summerat enligt nedanstående modell erhålls ett 
riskvärde. Ju högre riskvärde desto mer prioriterat är momentet att åtgärda. Moment med högst 
riskvärde förs in i internkontrollplanen. 
 
Riskvärde 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Internkontrollplan 2022 

1. Låg leveranssäkerhet 

Risk och beskrivning av risken 
Låg leveranssäkerhet ger negativa konsekvenser för våra kunder. 
Verksamhetens mål är 99,7% 
Riskkategori: Verksamhetsrisk/Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Hitta förbättringspotential för att höja leveranssäkerheten genom färre avbrott. Granskning av 
rutiner, avbrottsrapporteringen, tekniska förutsättningar, simuleringar m.m. 
Syftet med kontrollen 
Identifiera sårbarheter 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid varje driftstörning och månadsvis, rapport till EI årligen 
Vem utför kontrollerna? 
Magnus Sjögren 

 
2. Felaktig debitering av hyror och avgifter 

Risk och beskrivning av risken 
Felaktig debitering av hyror och avgifter  
Riskkategori: Förtroenderisk, Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9 
Vad ska kontrolleras? 
Total genomgång av register/kundkostnader 
Syftet med kontrollen 
Att säkerställa att rätt hyror och avgifter debiteras 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid förändring av regler och avtal, 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Mikael Nyström 

 
3. Differenser vid avstämning av elhandel 

Risk och beskrivning av risken 
Differenser vid avstämning av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan 
Tidaholms energi och Skellefteå kraft 
Riskkategori: Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Jämförelse av data och slutavräkning 
Syftet med kontrollen 
Kvalitetskontroll av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan Tidaholms 
energi och Skellefteå kraft 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Månadsvis 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Karin Hallgren 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 
 

4. Brister i lagefterlevnad, lagbrott  

Risk och beskrivning av risken 
Brister i lagefterlevnad, lagbrott 
Riskkategori: Legala risker 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 3, Riskvärde 6 
Vad ska kontrolleras? 
Årlig lagefterlevnadskontroll. Användning av system miljöparagrafen, löpande genomgång av 
lagförändringar, verksamhetsanpassningar  
Syftet med kontrollen 
Säkerställa lagefterlevnad 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
2 gånger/år februari och september 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson samt alla verksamhetsansvariga chefer 
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Tidaholms Energi AB
- koncernen

Granskning av löpande 
redovisning och intern 
kontroll 2021

7 december 2021
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PwC

Tidaholms kommunala bolag          Dec 2021

Inledning

Under hösten 2021 har vi genomfört  granskning av styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning, den 
interna kontrollen, den löpande redovisningen samt viss förberedande bokslutsgraskning.ske 
Granskning av årsbokslutet och årsredovisningar för 2021 kommer att  ske i februari 2022 och avrapporteras 
särskilt. 

Vi står givetvis till förfogande för eventuella frågor eller förtydligande om så önskas. 

 Skövde 2021-12-07

Vår sammanfattning 

Björn Andersson
Huvudansvarig revisor
Email: bjoern.andersson@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 212 97 42
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Revisionens syfte

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella informationen. 

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning. Vi har under hösten genomfört denna 
förvaltningsrevision innefattande grabsknng av intern kontroll och löpande redovisning. Obligatorisk rapportering till 
styrelsen innefattar; rapportering om alla betydande förhållanden som inbegriper faktiska eller misstänkta 
överträdelser av lagar och andra författningar eller stadgar som identifierats under revisionen samt rapportering om 
upptäckta eller misstänkta oegentligheter.

Förvaltningsrevisionen

Vår granskning har genomförts av styrelsens och VD:s förvaltning, granskning av skatter och avgifter, genomgång 
av inkomstskatt och moms samt löpande redovisning. Därtill har genomgångar skett av de väsentliga processerna 
för intäkter, inköp, löner, Sammanfattningsvis synes bolagens verksamheter fungera under god kontroll och styrning 
innefattande bl.a;
- avstämningsrutier av redovisningen vilka skall säkerställa en i allt väsentlig rättvisade löpande redovisning
- löpande rutiner för rapportering av resultat och ställning
- adekvata attestrutiner vilka säkerställer att inköp etc. handläggs av behöriga personer och att händelserna avser 
bolagens rörelser
- utbetalningsrutiner i enlighet med lämnade fullmakter två personer i förening
- konsistenta redovisningsrutier enligt vedertagna regelverk ger stdga åt redovisningen
- skatter och avgifter synes erläggas med rätt belopp och i rätt tid
- bolagens försäkringsskydd synes fullgoda

Revisionens inriktning 
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Iakttagelser 

Område Iakttagelser Vår rekommendation Företagsledningens kommentarer

Ändringar i fast data

Åtkomst till fasta data i viktiga register t.ex.leverantörsreskontra, 
löneregister.  Antalet personer med åtkomst synes vara  alltför 
många. Vi noterar vidare att ingen uppföljning sker av ändringar i fast 
data. 
Utbetalningar sker på attesterade underlag, hanteras via 
kommunkontosystemt i Tidaholms Kommun.

● Vi rekommenderar att tillgång 
till fasta data begraänsas till så 
få personer som möjlijt samt 
inför en rutin för uppföljning av 
förändringar i fast data. 

Attestrutin

Koncernen har av styrelsen fastställda attestinstruktioner vilka synes 
genomarbetade och tillfyllest. Dualitet i attesteringarna är en 
genomgående princip.
Vi noterar dock att manuella bokföringsallegat i vissa fall inte är 
föremål för attest. 

● Vi rekommenderar att även 
manuella bokföringsordrar blir 

föremål för attest.

Förvaltning & intern kontroll
Här sammanfattar vi utvecklingsområden från förvaltningsrevisionen. Noteringarna nedan kvarstår från föregående år.
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Bilagor 
1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring

Assently: 960237eb3e2d8bf64d561617528d548c4e29df6966c732b7daf678c7ec431bf4d420087468714c45167649c0855909c62357b630479107c3819ec0b3fd5595e7
236



PwC

Tidaholms kommunala bolag          Dec 2021

Bilaga 1: Ordförklaring

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena 
varierar beroende på bolagets bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till 
stor del poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. 

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i 
revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.  I vår revision 
av styrelsens och VD:s förvaltning (”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även 
bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan 
tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.
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Tidaholms Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1  
556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TEAB 2021-12-16 

 
Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 14.30-15.00 

 
 

Beslutande: Runo Johansson, ägarombud TEAB 
 

Övriga deltagande: Ingela Backman, styrelseordförande  
Per Bergström, ledamot 

 Mikael Snäll, ledamot 
 Maria Fredriksson, ledamot 
 Michael Brisman, ledamot 
 Katarina Wallgren, ledamot 
 Mikael Hallin, ledamot 

 Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, TEAB 

Michael Löfborg, SEKO 
Andreas Melander, Vision 

 
  

§ 1 
 
Årsstämman öppnas 
 
Runo Johansson öppnar stämman. 
 
 
§ 2 
 
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman 
 
Stämman beslutar utse Ingela Backman till ordförande och Linda 
Göransson till sekreterare. 
 
 
§ 3 
 
Godkännande av dagordning 
 
Stämman beslutar godkänna utsänd dagordning. 
 
 
§ 4 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Tidaholms kommun är ägare till samtliga aktier och röster i bolaget, 
9000 st. Aktierna representeras genom särskilt utsett ombud, Runo 
Johansson, se bilaga Beslut KS 2021-11-03. 
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Tidaholms Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2  
556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TEAB 2021-12-16 

 
 
§ 5 
 
Val av två protokollsjusterare 
 
Stämman beslutar utse Katarina Wallgren och Runo Johansson att 
justera dagens stämmoprotokoll. 
 
 
§ 6 
 
Prövning av om årsstämman blivit behörigen utlyst 
 
Kallelse har skett via e-post till ägare 2/12. 
 
Bolagsordningen säger att kallelse skall skickas tidigast fyra och 
senast två veckor innan stämman. 
 
Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad enligt 
bolagsordningen. 
 
 
§ 7 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse 
 
Stämman konstaterar att enligt gällande bolagsordning skall 
kommunfullmäktige utse styrelseledamöter i Tidaholms energi AB. 
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige vid fyllnadsval 2021-
11-29 beslutat utse Mikael Hallin till ledamot i styrelserna för 
Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad 
AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§8 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald vice ordförande till 
styrelsen  
 
Stämman konstaterar att Kommunfullmäktige 2021-11-29 beslutat 
utse Mikael Hallin till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms 
Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 
2021-11-29 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
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556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Extra årsstämma 2021 TEAB 2021-12-16 

 
§ 9 
 
Ny bolagsordning 
 
Stämman antar ny bolagsordning från Tidaholms kommun daterad 
2021-08-30. 
 
 
§ 10 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
 
 
§ 11 
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
Protokollet justeras via digital signering av Ingela Backman, Linda 
Göransson, Katarina Wallgren och Runo Johansson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-03
Kommunstyrelsen

2020/147

§ Paragraf Val av ombud, samt ersättare för ombud, vid 
bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB

Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att Runo Johansson (L) ska väljas till 

kommunens ombud, samt att Anna-Karin Skatt (S) ska väljas till 
ersättare för ombud, vid bolagsstämmor med moderbolag Tidaholms 
Energi AB för tiden efter bolagsstämman år 2020 till och med 
bolagsstämman år 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 att välja dåvarande ordförande i 
kommunstyrelsen, Anna-Karin Skatt (S), till ombud och dåvarande vice 
ordförande i kommunstyrelsen, Runo Johansson (L), till ersättare för ombud 
vid bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-25 att välja Runo Johansson (L) till 
ordförande i kommunstyrelsen och Anna-Karin Skatt (S) till vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Med anledning av bytet på ordförandeposterna bör 
kommunstyrelsen göra ett nytt val inför bolagsstämmor med Tidaholms Energi
AB.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Runo Johansson 

(L) ska väljas till kommunens ombud, samt att Anna-Karin Skatt (S) 
ska väljas till ersättare för ombud, vid bolagsstämmor med moderbolag
Tidaholms Energi AB för tiden efter bolagsstämman år 2020 till och 
med bolagsstämman år 2023.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Val av ombud, samt ersättare för ombud, vid 

bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB”, kommunsekreterare Sofie 
Thorsell, 2021-10-26.

 Kommunfullmäktiges beslut § 151 ”Val av ordförande i 
kommunstyrelsen efter Anna-Karin Skatt (S)”, 2021-10-25.

 Kommunstyrelsens beslut § 74/2020 ”Beslut om val av ombud, samt 
ersättare för ombud, till bolagsstämmor med Tidaholms Energi AB”, 
2020-04-01. 

Sändlista
De valda
Tidaholms Energi AB

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Ingela Backman
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Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Runo Johansson
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Undertecknat för hand, bekräftat av handläggare

2021-12-27 07:39:52 (CET)
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Undertecknat med e-legitimation (BankID)
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Tidaholms Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (7)  
556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 9 2021 2021-12-16 

1 

   
 

Plats och tid: Kurorten Mösseberg, Falköping 
 Kl. 15.00-19.00   
  
Beslutande: Ingela Backman 
 Per Bergström 
 Katarina Wallgren  
 Maria Fredriksson 
 Mikael Snäll 
 Michael Brisman 
 Mikael Hallin  
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
 Linda Göransson, HR 
 Michael Löfborg, SEKO 
 Andreas Melander, Vision  
     

 
 
§ 80 
 
Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens 
styrelsesammanträde. 
 
 
§ 81 
 
Fastställande av dagordning 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa den föreslagna dagordningen 
 
 
§ 82 
 
Val av justerare  
 
Som justerare föreslås Katarina Wallgren 
 
Styrelsen beslutar att: 
Välja Katarina Wallgren till justerare. Justering via digital signering. 
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Tidaholms Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (7)  
556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 9 2021 2021-12-16 

2 

 § 83 
 
Anmälan om av kommunfullmäktige vald ledamot och vice 
ordförande 
 
Kommunfullmäktige har valt Mikael Hallin till ledamot och vice 
ordförande i styrelsen för Tidaholms Energi AB för tiden 2021-11-29 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
 
§ 84 
 
Ekonomi  
 
VD redogör för resultatrapport tom november. VD konstaterar att 
månadsresultatet för november är bättre än budgeterat. 
Ackumulerat resultat är bättre än budget. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 85 
 
VD-Rapport 
 
VD informerade om: 

• Personalarbete 
• Fjärrvärme 
• Elhandel 
• Stadsnät 
• Elnät 
• Löpande verksamhet 

 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 86 
 
Internkontroll 
 
VD presenterar förslag på internkontrollplan för 2022 
 
Styrelsen beslutar att: 
Fastställa internkontrollplan för 2022 enligt förslag 
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Tidaholms Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (7)  
556063-9683 Sammanträdesdatum 

 
Styrelsemöte 9 2021 2021-12-16 

3 

 
 
 
 
§ 87 
 
Revisions PM 
 
VD presenterar PM från revisorerna 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 88  
 
Styrelseutvärdering 2021 
 
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av 
styrelseenkät för året 2021. Resultatet visar att styrelsearbetet 
fungerar bra.  
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga styrelseenkäten 2021 till handlingarna 
 
 
§ 89 
 
Strategiskt område Personal 
 
HR ansvarig Linda Göransson presenterar resultatet av 
medarbetarenkäten samt en genomgång av arbetet inom 
personalområdet under 2021. 
 
Styrelsen beslutar att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 
 
§ 90 
 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäldes 
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Styrelsemöte 9 2021 2021-12-16 

4 

 § 91 
 
Styrelsemötet avslutas 
 
Ordföranden avslutar mötet 
 
 
 
Vid protokollet 
Linda Göransson, TEAB 
 
 
Justeras via digital signering av Katarina Wallgren, Ingela Backman 
och Linda Göransson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-29
Kommunfullmäktige

2019/135

§ 171 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de 
kommunala bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostad AB 
och Tidaholms Elnät AB

Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till ledamot i 

styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

 Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Hallin (C) till vice ordförande i
styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och 
Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-11-29 behandlat ärende
kring beslut om entledigande av uppdrag Lennart Axelsson (C).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot samt av 
vice ordförande Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät AB och Tidaholms 
Bostad AB. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 206/2015 ska styrelserna i de kommunala 
bolagen utgöras av samma ledamöter.

Centerpartiet har innan sammanträdet meddelat att det kommer att finnas ett 
förslag att presentera. 

Förslag till beslut
- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 

Hallin (C) till ledamot i styrelserna för Tidaholms Energi AB, Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023.

- Anneli Sandstedt (C) föreslår kommunfullmäktige besluta utse Mikael 
Hallin (C) till vice ordförande i styrelserna för Tidaholms Energi AB, 
Tidaholms Elnät AB och Tidaholms Bostad AB för tiden 2021-11-29 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023.

Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från uppdrag Lennart Axelsson 

Sändlista
TEAB, TBAB, TENAB
Den valde

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Resultat TEAB (tkr) 2021  Utfall

Andel i 
förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn

2021  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2020
November November tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

Intäkter 10 796 100,0% 12 333 100,0% -1 537 95 500 100,0% 104 108 100,0% -8 608 92 391
Engångsintäkter 0 0 2 696 0 2 696 2 696
Inköp av varor och mtrl -3 536 32,8% -4 465 36,2% 929 -31 060 -32,5% -37 593 -36,1% 6 533 -27 711
Övriga rörelsekostnader -2 378 22,0% -2 063 16,7% -315 -23 490 -24,6% -23 359 -22,4% -131 -28 289
Personalkostnader -1 993 18,5% -1 902 15,4% -91 -19 416 -20,3% -20 923 -20,1% 1 507 -19 481

Resultat före avskrivningar 2 889 26,8% 3 903 31,6% -1 014 24 230 25,4% 22 233 21,4% 1 997 19 606
Avskrivningar ordinarie -994 -1 475 481 -16 085 -16 227 142 -10 486

Resultat efter avskrivningar 1 895 17,6% 2 428 19,7% -533 8 145 8,5% 6 006 5,8% 2 139 9 120
Finansiella intäkter/kostnader -110 -108 -2 -831 -1 189 358 -1 207

Resultat efter fin int./kostn. 1 785 2 320 7 314 4 817 7 913
Årets resultat 1 785 16,5% 2 320 18,8% -535 7 314 7,7% 4 817 4,6% 2 497 7 913

FJV FJV Budget Stadsnät
Stadsnät 
Budget GF GF Budget Elnät

Elnät 
Budget Elhandel

Elhandel 
Budget

Ack Ack Ack Ack. Ack. Ack Ack Ack. Ack. Ack.

Intäkter 37 109 37 109 17 879 22 104 12 180 12 000 11 078 10 632 17 254 22 263
Engångsintäkter 0 2 696 0 0
Inköp av varor och mtrl -8 553 -8 553 -6 086 -8 202 -76 -73 -2 695 -458 -13 650 -20 307
Övriga rörelsekostnader -11 726 -11 726 -2 939 -3 528 -5 856 -5 459 -1 748 -1 499 -1 221 -1 147
Personalkostnader -4 243 -4 243 -2 967 -3 206 -5 916 -6 036 -6 290 -7 428 0 -10

Resultat före avskr. 12 587 12 587 5 887 7 168 332 432 3 041 1 247 2 383 799
Avskrivningar ordinarie -10 732 -10 732 -4 924 -5 312 -293 -158 -136 -25 0 0

Resultat efter avskr 1 855 1 855 963 1 856 39 274 2 905 1 222 2 383 799
Finansiella intäkter/kostnader -210 -210 -37 -743 -584 -236 0 0 0 0

1 645 1 645 926 1 113 -545 38 2 905 1 222 2 383 799   

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

 

 

INTERNKONTROLLPLAN  

2022 
 

SAMMANFATTNING 
Internkontroll utförs av bolagsstyrelse, 
ledning och medarbetare för att följa upp 
och utveckla verksamheten. Analys och 
riskbedömning ligger till grund för vilka 
moment som ska granskas. 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av bolagsstyrelse, ledning och medarbetare med syftet 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.  
 

Bolaget ska se till att det årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. Inom de kommunala bolagens 
verksamhetsområden är det VD som ansvarar för att rutiner utformas för att upprätthålla en god 
intern kontroll (§ 3). VD ska rapportera till sin bolagsstyrelse hur den interna kontrollen fungerar 
samt se till att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till bolagsstyrelsen i 
den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. 
 
Framtagande av internkontrollplan 
För de riskmoment som identifieras i respektive verksamhet görs riskbedömning. Riskbedömning 
utgår ifrån en uppskattning av hur sannolikt det är att händelsen inträffar och ställningstagande kring 
hur stor konsekvensen blir om händelsen inträffar. Summerat enligt nedanstående modell erhålls ett 
riskvärde. Ju högre riskvärde desto mer prioriterat är momentet att åtgärda. Moment med högst 
riskvärde förs in i internkontrollplanen. 
 
Riskvärde 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 

Internkontrollplan 2022 

1. Låg leveranssäkerhet 

Risk och beskrivning av risken 
Låg leveranssäkerhet ger negativa konsekvenser för våra kunder. 
Verksamhetens mål är 99,7% 
Riskkategori: Verksamhetsrisk/Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Hitta förbättringspotential för att höja leveranssäkerheten genom färre avbrott. Granskning av 
rutiner, avbrottsrapporteringen, tekniska förutsättningar, simuleringar m.m. 
Syftet med kontrollen 
Identifiera sårbarheter 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid varje driftstörning och månadsvis, rapport till EI årligen 
Vem utför kontrollerna? 
Magnus Sjögren 

 
2. Felaktig debitering av hyror och avgifter 

Risk och beskrivning av risken 
Felaktig debitering av hyror och avgifter  
Riskkategori: Förtroenderisk, Verksamhetsrisk 
Riskbedömning: Sannolikhet 3, Konsekvens 3, Riskvärde 9 
Vad ska kontrolleras? 
Total genomgång av register/kundkostnader 
Syftet med kontrollen 
Att säkerställa att rätt hyror och avgifter debiteras 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Vid förändring av regler och avtal, 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Mikael Nyström 

 
3. Differenser vid avstämning av elhandel 

Risk och beskrivning av risken 
Differenser vid avstämning av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan 
Tidaholms energi och Skellefteå kraft 
Riskkategori: Finansiell risk 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 4, Riskvärde 8 
Vad ska kontrolleras? 
Jämförelse av data och slutavräkning 
Syftet med kontrollen 
Kvalitetskontroll av hela kedjan från avtal till slutfaktura rörande förhållandet mellan Tidaholms 
energi och Skellefteå kraft 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
Månadsvis 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson, Karin Hallgren 
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  Fastställd på styrelsemöte 2021-12-16 
 

4. Brister i lagefterlevnad, lagbrott  

Risk och beskrivning av risken 
Brister i lagefterlevnad, lagbrott 
Riskkategori: Legala risker 
Riskbedömning: Sannolikhet 2, Konsekvens 3, Riskvärde 6 
Vad ska kontrolleras? 
Årlig lagefterlevnadskontroll. Användning av system miljöparagrafen, löpande genomgång av 
lagförändringar, verksamhetsanpassningar  
Syftet med kontrollen 
Säkerställa lagefterlevnad 
Hur och hur många gånger ska kontrollen utföras? 
2 gånger/år februari och september 
Vem utför kontrollerna? 
Mattias Andersson samt alla verksamhetsansvariga chefer 
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Sammanträdesdatum 


2021-12-02 
 


 


  
 


 


 


Plats och tid Sammanträdesrummet, brandstationen Falköping, klockan 13:00 – 16:30, 
ajournering klockan 15.20 – 15.40 


Beslutande Dan Hovskär (KD), ordf 
Glenn Frost (M), 1:e vice ordf                         
Monica Holm (L), 3:e vice ordf 
Othmar Fiala (S) 
Theres Björkehög (L) 
Mats Andersson (C) 
 
 
 
 


Ove Karlsson (S) 
Per Pålsson (C) 
Camilla Skog (S) 
Malin Andersson (S) 
Ulf Persson (C) 
Lisbeth Nord (S) tjänstgörande ers 
 


Ersättare 


 


Björn Perneborn (L) 
Sven-Olof Ask (M) 
Mehari Tesfai (L) 


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Pontus During, förvaltningschef               Linda Jacobsson, controller, kl 13.00 –  
Roger Almgren, räddningschef                15.20, §§ 31 – 33 
Johan Hjortsberg, chef föreb avd            Carina Thörnqvist, nämndsekreterare 
Marianne Hjorth, ekonom, kl 13.00 – 
15.20, §§ 31 - 33 


Justerare Ulf Persson 


Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 


 
Sekreterare Carina Thörnqvist Paragrafer §§ 31-43 


Ordförande Dan Hovskär 


Justerare  Ulf Persson 


 


ANSLAGSBEVIS 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Sammanträdesdatum 2021-12-02 


Justeringsdatum 2021-12-13 


Anslaget är uppsatt  2021-12-13 – 2022-01-03 


Förvaringsplats för protokollet Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


Underskrift Digitalt genom anslag 


 Carina Thörnqvist 
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§ 31 Dnr 2021/00009  


Delegationsbeslut 


Nämnden för Samhällsskydd  Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  


   redovisade delegationsbeslut till handlingarna.  


 


Bakgrund 


Delegationsbeslut enligt nedan redovisas för nämnden Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg. 


- Ordförandebeslut 


- Ekonomiska frågor 


- Personalärenden 


- LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2010:1011)  


  om brandfarliga och explosiva varor 


- Övrigt 


  


  


Paragrafen skickas till  
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§ 32 Dnr 2021/00064  


Verksamhetsplan 2022 - 2024 med budget 2022 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar anta verk- 


   samhetsplan för år 2022-2024 med budget för år 2022   


2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar uppdra åt  


   förvaltningschefen att fördela lönepott om 1,1 milj kr utifrån 2022 års  


   lönerörelse    


 


Sammanfattning 


Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verk-


samhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av 


verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner 


ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksam-


hetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verk-


samhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.       


 


Bakgrund 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har samhälls-


skyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. 


Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som 


inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för 


Falköpings kommuns verkstadsfunktion. 


Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor och Lagen om 


Skydd mot Olyckor (LSO). Nämndens ansvar omfattar också Lagen om 


Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess 


tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillstånds-


myndighet enligt samma lagstiftningar. 


 


Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppdrag styrs av: 


 Handlingsprogram som beskriver Samhällsskydd Mellersta Skara-


borg (SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 


(LSO) i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. 


Programmet omfattar både kommunernas arbete med det före-


byggande arbetet enligt 3 kap. 3§ LSO såväl som det skadeav-


hjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. Programmet avhandlar  


även andra områden inom skydd och säkerhet.   
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 Falköpings kommuns övergripande mål 


1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 


2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare samhälle 


3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 


4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande   


    med en tillitsbaserad styrning 


 


Utifrån kommunens övergripande mål har nämnden tagit fram ett antal del-


mål för att uppfylla det övergripande syftet. 


Till grund för delmålen ligger nulägesanalys och omvärldsanalys samt 


Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen 


balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Den ekonomiska,  


den sociala och den miljömässiga. 


 


Finansiering 


I driftsbudgeten har nämnden ett omställningskrav om en (1) procent årligen 


under perioden år 2022-2024. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 till 0,8 


mnkr vardera året under perioden.  


 


Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta pengar i flerårsplanen 2022-


2024.  


En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om 


ca fyra kronor per invånare, för utökat åtagande om att kontinuerligt upprätt-


hålla en övergripande ledning av kommunal räddningstjänst, har inte till-


godosetts. 


 


Beslutsunderlag 


Verksamhetsplan Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 2022-


2024. 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09. 


      


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun     


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun        
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§ 33 Dnr 2021/00007  


Handlingsprogram  


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar godkänna    


   förslag till Handlingsprogram. 


2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar  att skicka  


   Handlingsprogrammet på remiss enligt Bilaga B, beskrivning av sam- 


   råd. 


3 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att hand- 


   lingsprogrammet ska revideras om faktiska och förväntade förhållan- 


   den i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet  


   förändras. Handlingsprogrammet revideras i sin helhet senast 2028. 


 


Sammanfattning 


2021-01-01 trädde en uppdaterad version av Lag om skydd mot olyckor 


(SFS 2003:778) (LSO) och Förordning om skydd mot olyckor (SFS 


2003:789) i kraft. I lagen föreskrivs bland annat om skärpta krav på 


kommunerna med några större förändringar, där Myndigheten för 


samhällsskydd och beredskap (MSB) ges rätten att ge ut nya föreskrifter 


inom några områden.  


 


Förslag till nytt handlingsprogram för kommunens förebyggande verksam- 


het och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor är framtagit. 


För att få ytterligare kvalitetssäkring bör programmet skickas på remiss till 


berörda organisationer och angränsande räddningstjänster, enligt Bilaga B: 


Beskrivning av samråd. 


 


Handlingsprogrammet skall senare fastställas av respektive kommunfull- 


mäktige. 


 


Förvaltningens bedömning 


Detta handlingsprogram beskriver Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


(SMS) arbete enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kom-


munerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Programmet omfattar 


både kommunernas arbete med det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 3§ 


LSO såväl som det skadeavhjälpande arbetet enligt 3 kap. 8§ LSO. Pro-


grammet kommer även att behandla andra områden inom skydd och säker-


het. Det kommer att benämnas Samhällsskyddsuppdraget där SMS har fått 


ett samordningsuppdrag av de fyra kommunerna.  
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SMS styrs av en gemensam nämnd som av kommunerna fastställt regle-


mente fullgör uppgifter inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (SFS 


2003:778) och Lag om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010:1011). 


Bakgrund  


Arbetet med de nya föreskrifterna har pågått det senaste året och har varit 


fördröjt av sent utgivna föreskrifter. 


Den 1 juni beslutades MSBFS 2021:1, Föreskrifter och allmänna råd om 


innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 


verksamhet och räddningstjänst och den trädde i kraft den 22 juni 2021.  


Den 15 juni beslutades MSBFS 2021:2, föreskrifter om behörighet att vara 


räddningschef och räddningsledare i kommunal räddningstjänst och den 


trädde i kraft den 1 augusti 2021.  


Den 5 juli beslutades MSBFS 2021:4, föreskrifter och allmänna råd om 


ledning av kommunal räddningstjänst och den träder i kraft den 1 januari 


2022.  


Någon föreskrift om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 


LSO och föreskriften om undersökningsrapport efter kommunal räddnings-


insats är ännu ej beslutade 


 


Finansiering 


Utbildningsinsatserna för nytt ledningssystem, för att höja kompetensen och 


uppfylla de utökade kraven på räddningstjänstledning samt anpassning till de 


utökade kraven inom tillsynsområdet, kommer vara kostnadsdrivande för 


kommunerna och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 


 


Beslutsunderlag 


Handlingsprogram för kommunens förebyggande verksamhet och räddnings-


tjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor från 2022. 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.    


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun       


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun   







 


 
 
 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


8 (23) 


Sammanträdesdatum 


2021-12-02 
 


 


  
 


 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 


 


§ 34 Dnr 2021/00052  


Ändring i delegationsbestämmelser för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar fastställa 


   ändring i delegationsbestämmelser för Samhällsskydd Mellersta Skara-   


   borg.  


 


Sammanfattning 
För att likrikta nämndernas delegationsordningar har ytterligare förändringar 


gjorts och ärendetypen Förvaltningslag är tillagd. 


 


Bakgrund 
Falköpings kommun har under året inlett ett arbete med att likrikta förvalt-


ningarnas delegationsordningar.  


Förändringarna som föreslås i underlaget omfattar införande av nytt avsnitt 


med ärendetypen Förvaltningslag. 


 


Förvaltningens bedömning 
Förändringarna ändrar inget i sak men förtydligar ansvarsfördelningen enligt 


förvaltningslagen. Skrivningen är likartad i samtliga nämnder. 


 


Finansiering  
NIL   


 


Beslutsunderlag 


Delegationsbestämmelser för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med änd-


ringsdatum 2021-12-02. 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.  


 


   


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun 
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§ 35 Dnr 2021/00068  


Nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen 
ska planera och utföra sin tillsyn enligt lag om Skydd 
mot olyckor och ändringar i Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att skicka in- 


   formationen vidare till respektive kommunstyrelse.      


 


Bakgrund 


I samband med att lag om skydd mot olyckor (LSO) reviderades fick Myn-


digheten för samhällsskydd och beredskap föreskriftsrätt inom ett antal om-


råden den senaste MSBFS 2021:8 förskrifter och allmänna råd om hur kom-


munen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 


beslutades den 18 november och träder i kraft den 1 juli 2022 Föreskriften 


innebär i korthet: 


Kommunens planering av tillsynen av byggnader och anläggningar, var den 


ske och hur ofta, ska göras med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller 


annan olycka. 


Prioritering ska göras utifrån följande kriterier. 


1. Hög frekvens av bränder eller tillbud. 


2. En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människ- 


    ors liv och hälsa. 


3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader. 


4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 


5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden. 


I bilagan till föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som om-


fattas. Dessa byggnader ska alltid finnas med i planeringen av tillsynen. 


 


Utöver dessa byggnader och anläggningar ska kommunen utifrån de lokala 


förhållanden även identifiera byggnader och anläggningar där risken för 


brand är stora. 


 


Kommunens planering av tillsynen ska innehålla en förteckning över de 


byggnader och andra anläggningar som omfattas bilagan och de verksam-


heter som kommunen identifierat. 


Kommunen ska göra en bedömning av hur ofta tillsynen ska ske, längsta frist 


ska normalt inte vara mer än sex år.  
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Planeringen av tillsynen ska också ta hänsyn till behovet att kunna utföra till-


syn som behövs i enskilda fall, exempelvis efter olycka eller man på annat 


sätt fått kännedom om brister i brandskyddet eller andra brister. Dessutom 


ska kommunen efter en räddningsinsats bedöma om det finns behov av att 


genomföra tillsyn vid de byggnader eller anläggningar som omfattats av 


insatsen. 


I föreskriften anges även hur tillsynen ska utföras och vad som ska ingå. 


Dessa delar överensstämmer till stor del hur tillsynen utförs idag. 


Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  ändrades den 1 augusti 


2021. De nya reglerna består av flera ändringar i LBE med tyngdpunkt på 


ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som arbetar med 


explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har inflytande över 


sådana verksamheter. Syftet med lagändringen var att försvåra illegal han-


tering av explosiva varor, men några av ändringarna berör även brandfarlig 


vara. När det gäller brandfarlig vara i LBE har tyngdpunkt i ökade krav på 


tillgreppsskydd och att lämplighetspröva personer som har inflytande över 


hanteringen av brandfarlig vara i tillståndspliktiga verksamheter. 


 


Förvaltningens bedömning 


 Tillsynsverksamheten ska inte baseras på tillgängliga resurser – utan 


ska baseras på behovet av att utföra tillsyn. 


 Kraven gällande planeringen av tillsynsverksamheten överenstäm-


mer inte med hur verksamheten sker idag. 


 Ökat antal verksamheter som omfattas av tillsyn. 


 Det administrativa arbetet kommer att öka, gäller både tillsyn och 


LBE. 


 För att uppfylla kraven i föreskrift, utökade krav i LBE och sam-


tidigt som övriga tillsynsuppdrag gällande farlig verksamhet och 


brandfarlig och explosiv vara, krävs enligt bedömning en kapacitet 


att göra cirka 150-160 tillsyner per. Till detta ska det finnas en kapa-


citet att genomföra händelsebaserad tillsyn. Idag finns kapacitet att 


göra 40-50 tillsyner per år. 


 För att klara av kraven i föreskrift, de skärpta kraven i LBE och att 


samtidigt kunna vara rådgivande i plan- och byggärenden, remissin-


stans i ett flertal ärenden samt att kunna bedriva något utvecklings-


arbete inom området som exempelvis digitalt Systematiskt Brand-


skyddsarbete, SBA, för våra kommuner bedöms att avdelning be-


höver utökas med 3-4 heltidstjänster plus 0,5 heltidstjänst för 


administrativ tjänst. 
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Finansiering 
Intäkter från tillsynsverksamheten beräknas kunna täcka ca 60% av en hel-


tidstjänst och ca 25% av den administrativa tjänsten från taxa för myndig-


hetsutövning.  


 


Beslutsunderlag 


MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska pla-


nera och utföra sin tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  


Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-23.    


 


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun 


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun 
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§ 36 Dnr 2021/00053  


Intern kontrollplan 2022  


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar fastställa intern  


   kontrollplan 2022.  


 


Sammanfattning 


Förslag till intern kontrollplan 2022 är framtagen och informerades om vid 


nämndens sammanträde 23 september 2021. Inga ytterligare synpunkter har 


inkommit. Det har tidigare varit två områden som omfattats från centralt 


håll, GDPR samt avtalstrohet. Centralt beslut har fattats att stryka GDPR då 


det kontrolleras systematiskt genom annat regelverk. 


 


Bakgrund  
Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ ska nämnderna var och en inom sitt område 


se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full-


mäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 


ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamhet-


en bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  


 


Intern kontrollplan 2022 har tagits fram tillsammans med samtliga medarbet-


are inom den operativa avdelningen. Risker har identifierats och kategorise-


rats i övergripande områden vilka tagits med till intern kontrollplan 2022. 


Mer detaljerad lista med beskrivning av risker och konsekvenser ligger till 


grund för arbetet framåt för att förebygga risker. Förbättringsarbetet som 


kommer utgå från den detaljerade listan i syfte att minimera risker, styrs och 


följs upp av förvaltningens ledningsgrupp. Däremot planeras arbetet med 


analys, informationsinhämtning och förbättringsförslag genomföras med hög 


delaktigheten och bred förankring i organisationen.  


 


Följande kontrollområden föreslås till intern kontrollplan 2022: 


• Information 


• Attraktiv arbetsgivare 


• Styrdokument och rutiner 


• Höja och bevara kompetens 


• Central internkontroll – Leverantörstrohet 


 


Förvaltningen bedömning 


Bedömningen är att framtagandet av Intern kontrollplan 2022 har en bred 


förankring och god delaktighet inom förvaltningen. Riskinventeringen har  
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en bred bas vilket är till gagn för identifieringen av risker.  


 


Finansiering 


Arbetet med att minimera och följa upp identifierade risker ryms i huvudsak 


inom befintlig budgetram.  


Utbildningsinsatserna för att höja kompetensen kommer vara kostnadsdriv-


ande. 


Beslutsunderlag 


Intern kontrollplan 2022. 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-09.     


 


 


  


Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen, Falköpings kommun  


Kommunstyrelsen, Götene kommun 


Kommunstyrelsen, Skara kommun 


Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun   


Kommunrevisionen          
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§ 37 Dnr 2021/00062  


Indexuppräkning av taxa för tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att höja tim-   


   taxan fr.o.m. 1 januari 2022 till 1 046 kronor.      


  


Bakgrund 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs taxa för tillsyn enligt lagen om skydd 


mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor och inom 


Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner fastställdes för 2021 till 


1 021 kronor per timme.  


Taxan får index uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 


månadernas förändring i Sveriges kommuner och Regioner (SKR) prisindex 


i kommunal verksamhet (PKV). Procentsatsen har av SKR fastställts till 2,4 


%. Indexreglering hanteras av den gemensamma nämnden för Samhälls-


skydd Mellersta Skaraborg för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms 


kommuner.  


  


Beslutsunderlag 


Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-04. 


      


 


  


Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 


Götene kommun, kansliet    


Skara kommun, kommunledningskontoret 


Tidaholms kommun, kommunledningskontoret                    
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§ 38 Dnr 2021/00063  


Indexuppräkning av taxa för tillståndsprövning enligt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att höja tim-  


   taxan fr.o.m. 1 januari 2022 till 1 046 kronor. 


 


Bakgrund 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs taxa för tillstånd enligt lagen om 


brandfarliga och explosiva varor och inom Falköping, Götene, Skara  


och Tidaholms kommuner fastställdes för 2021 till 1 021 kronor per tim- 


me.  


 


Taxan får index uppräknas med en procentsats som motsvarar de tolv  


senaste månadernas förändring i Sveriges kommuners och regioner  


(SKR) prisindex i kommunal verksamhet (PKV). Procentsatsen har  


av SKR fastställts till 2,4 %. Indexreglering hanteras av den gemen- 


samma nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg för Falköping, 


Götene, Skara och Tidaholms kommuner. 


   


Beslutsunderlag 


Chef förebyggande avdelning tjänsteutlåtande 2021-11-04. 


      


 


  


Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 


Götene kommun, kansliet    


Skara kommun, kommunledningskontoret 


Tidaholms kommun, kommunledningskontoret         
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§ 39 Dnr 2021/00067  


Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för nämnden Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att allmänna  


   handlingar i pappersform, som skannats in, får gallras efter kontroll av att  


   den skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen och efter  


   att originalhandlingar inte längre behöver sparas av annan anledning. Be- 


   slutet gäller från och med den 1 januari 2022.  


 


Bakgrund 


Den pågående digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste föränd-


ringsfaktorn i samhället och är en ständigt pågående process. Den digitala 


utvecklingen berör och påverkar samhällets alla områden och är därför inte 


något som Falköpings kommun kan välja att ställa sig utanför. Genom att 


aktivt ta sig an den digitala utvecklingen kan Falköpings kommun istället dra 


nytta av dess möjligheter och låta digitaliseringen bidra till ökad kvalitet och 


effektivitet.   


I strategin för digitalisering som antogs av kommunfullmäktige den 29 mars 


2021, § 34, står det att målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är 


att den ska leda till en ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Det står också 


att där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad effektivitet, ska 


nämnderna anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt. 


Det pågår ett arbete i Falköpings kommun med att digitalisera dokument- 


och ärendehanteringen. Under de senaste åren har Samhällsskydd Mellersta 


Skaraborg i allt större omfattning skannat inkomna pappershandlingar för att 


hantera dem digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet. Handlingar 


som har inkommit digitalt har samtidigt skrivits ut till pappersakterna. Den 


dubbla hanteringen beror på att det krävs gallringsbeslut för att få gallra all-


männa handlingar, såvida inte annat är föreskrivet i lag eller förordning.  


Gallring får enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under förutsättning 


att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 


sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 


pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 


framställts på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarande. Kravet 


uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 


slutarkivering. 
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Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 


eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som gall-


ring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger upphov 


till följande.  


• Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust  


                      av möjliga sammanställningar 


• Förlust av sökmöjligheter 


• Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och   


                      ursprunglighet 


 


Det finns dock vissa typer av handlingar som enligt lag eller annan förord-


ning måste sparas i pappersformat. Varje verksamhet behöver därför utreda 


vilka handlingar som kan behöva sparas viss tid efter skanning om det 


behövs för bevisvärde eller av andra skäl. 


 


Exempel på handlingar som ska bevaras i pappersformat 


•  Justerade protokoll (där originalet är i pappersformat, ej digitalt  


    signerade protokoll) 


•  Värdehandlingar (testamenten och donationshandlingar, köpe-  


    brev, pantbrev, aktiebrev) 


•  Initiativ till kommunala folkomröstningar 


•  Äganderättshandlingar   


•  Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 


•  Handlingar som behövs för bevisvärde 


•  Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra  


   egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild 


 


Förvaltningens bedömning 


Dubbelarbetet med att hantera digitala och analoga versioner av samma 


ärenden och dokument är ineffektivt. Med en digital ärendehantering frigörs 


arbetstid för medarbetare och kostnader för fysiska arkivlokaler minskar. En 


annan nyttoeffekt är minskad belastning på miljön i och med minskad för-


brukning av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner till skrivaren. Det 


leder även till färre transporter och lägre transportkostnader av ovan nämnt 


material. 


 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg föreslår att nämnden Samhällsskydd 


Mellersta Skaraborg beslutar att allmänna handlingar i pappersform, som 


skannats in, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är lika-


lydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen inte 


längre behöver sparas av annan anledning. Beslutet gäller från och med den 


1 januari 2022.  
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Finansiering 


Det är svårt att beräkna en exakt besparing, men de ekonomiska konsekven-


serna av beslutet innebär lägre kostnader på grund av en minskad förbruk-


ning av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner till skrivaren. När dub-


belarbetet med att hantera både digitala och analoga versioner av samma 


ärenden och dokument försvinner så kan även arbetstiden för medarbetarna 


användas mer effektivt och till mer kvalitativa arbetsuppgifter.  


Beslutsunderlag 


 Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-18.     


 


  


Paragrafen skickas till  
Anders Apelqvist, kommunarkivarie            
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§ 40 Dnr 2021/00066  


Nominering Rådigt ingripande 2021 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att dela ut ut- 


   märkelsen Rådigt ingripande under år 2021 till Marie Edvardsson för sitt  


   snabba och rådiga ingripande vid en suicidhändelse på västra stambanan  


   2 maj 2021.  


 


Bakgrund 


Efter analys av samtliga insatser hittills under 2021 har några insatser 


utmärkt sig, där enskilda personer, på ett avgörande sätt har ingripit för att 


avhjälpa en situation som kunde medfört stor risk för liv eller hälsa för en 


medmänniska, så att kriterierna för rådigt ingripande uppfylls. 


Suicidhändelsen på västra stambanan har valts ut då Marie Edvardsson med 


sin handlingskraft och rådiga ingripande troligen räddade livet på den person 


som befann sig i ett livsfarligt läge på spårområdet. Suicid är ett stort sam-


hällsproblem som behöver få större uppmärksamhet. Som medmänniska kan 


man göra en avgörande skillnad om man som Marie Edvardsson visar civil-


kurage och uppmärksamhet, åt en medmänniska i kris.  


 


Beslutsunderlag 


Räddningschefens tjänsteutlåtande 2021-11-22.      


 


 


  


Paragrafen skickas till  
Marie Edvardsson            
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§ 41 Dnr 2021/00065  


Sammanträdesdagar 2022 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar sammanträda  


   följande dagar under år 2022 


   3 mars, Brandstationen Tidaholm 


   19 maj, Brandstationen Skara 


   22 september, Brandstationen Götene 


   29 november, Brandstationen Falköping    


   Sammanträdena startar klockan 13.00 


2  Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslutar att presidiet 


    sammanträder följande dagar under år 2022 


    10 februari klockan 08.30 


    28 april klockan 08.30 


    12 september klockan 13.00 


    15 november klockan 08.30 


    Samtliga presidiemöten hålls på Brandstationen Falköping 


      


Bakgrund 


Inför 2022 lämnas förslag på sammanträdesdagar för Nämnden Samhälls-


skydd Mellersta Skaraborg. 


 


Beslutsunderlag 
Förvaltningsadministratörens tjänsteutlåtande 2021-11-18.      


 


 


  


Paragrafen skickas till  
Falköpings kommun, kommunledningskontoret 


Götene kommun, kansliet 


Skara kommun, kommunledningskontoret 


Tidaholms kommun, kommunledningskontoret         
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§ 42 Dnr 2021/00006  


Anmälningsärenden 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  


   förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 11 till handlingarna.  


 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över anmälningsärenden nr 1 – 11 till nämndens samman- 


träde 2021-12-02. 


 


 


  


Paragrafen skickas till  
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§ 43 Dnr 2021/00015  


Information till nämnden från förvaltningschef, 
räddningschef samt avdelningschefer 


Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 


 1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga  


    informationen till handlingarna.    


      


Förvaltningschefen informerar 


Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har under hösten utsatts för en så kallad 


”Omfattande granskning av nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skara-


borgs verksamhet” utav revisorerna från KPMG. 


Vi har fått underlaget för faktagranskning varför jag inte kan säga mycket 


mer än de till stor del anser att vi har säkerställt en ändamålsenlig ledning 


/styrning samt uppföljning av verksamheten. Men de har även kommit fram 


till ett antal rekommendationer som stämmer överens med våra egna analys-


er och rör allt från rutiner till resurser. Många av punkterna är redan under 


arbete.   


 


Räddningschefen informerar  


Personalläget presenteras. 


 


Anlagda bränder och skadegörelser på högstadieskola. En brandman har 


tjänstgjort på Högstadium Centrum under fyra arbetsdagar. 


 


Rapport från genomförda händelser 


- Brand i byggnad, Skara, 2021-11-21 


- Trafikolycka, Götene, 2021-12-01 


 


Chef förebyggande avdelning informerar  


Götene Kyltransport (GKT) har överklagat nämndens beslut om vite. Över-


klagandet är översänt till Länsstyrelsen. GKT har kontaktat ny brandkonsult 


som kommit fram till  ungefär samma slutsatser på brandskyddsåtgärder bör 


vidtas som Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställt krav på. GKT verkar 


ha för avsikt att vidta åtgärderna. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg av- 


vaktar tidsplan på åtgärder från GKT. 


 


Tillsynsärendet på Tidaholmsanstalten är nu avslutat. Kriminalvården har 


ökat bemanningen nattetid med två personer för att korta ner angreppstiden 


tills att personalen kan vidta åtgärder innan kritiska förhållanden uppstår i en 


cell vid en brand. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har bedömt att brand-


skyddet för de intagna nu är skäligt.     
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    "SignedNameAndNumber": "DAN HOVSKÄR",
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    ],
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Case Audit Log
2021-12-17 10:52:55 UTC Case sent by Linda Göransson


Title: Styrelseprotokoll Teab 2021-12-16


2021-12-16 Styrelseprotokoll nr 9 - TEAB.pdf:
949f1a273b5c7ed844d3e2639d5a7c1a5bffb2a9bb2e1ec85a0f526cf549cece41178676bf2d08f4839dc14010a93
8345a85e32ea48e9d6347831fc24ae8a982


Beslut KF 2021-11-29 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms
Energi AB  Tidaholms.docx:
d577ca333c085d0c5f38e9e0eb93e8a27315e46d4b68cbf4a2b857b4606644a9034367f3edc48e9209a4d4012d9
dd3a58d86103a9e4b8a3f4b57934cfb90d1e2


Resultat TEAB 2021-10.pdf:
eeb6b59dbc68d989eae106691079d4c0a4e69118cf370b94f5f3ba52d8c9359d08ad7f4ad40c6a08619cdbdb4ae5
49fb40ba9431eb99eea92b21a0e40c0be589


Internkontrollplan 2022.pdf:
4f97e98470f8504aa982dddf97e920b186fde9741624ce869edf704574457954973c8cd45263916c74210f96742cc
7ca92b4df0d95ee45cb021eb2c0cdf8b0b7


2021-12-17 10:56:02 UTC Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Microsoft Outlook 15.0.5353; ms-
office; MSOffice 15)


2021-12-17 10:56:07 UTC Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-17 10:56:42 UTC Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-12-17 11:03:36 UTC Case reviewed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 11:04:08 UTC Case signed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-12-17 12:05:09 UTC Case reviewed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.57


2021-12-17 12:06:07 UTC Case signed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-12-17 12:06:07 UTC All parties have signed, certificate generated
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2021-12-17 10:24:31 UTC Case sent by Linda Göransson


Title: Protokoll Extra bolagsstämma TBAB


2021-12-16 Protokoll extra bolagsstämma - TBAB.pdf:
5843064cb48b142f05b9e2fc3a8bd59f684a6c604d2c7b419201a08b9a4b425619dae49cc599124ae4ed1df0cd91
186e26ed2fdd891eac27db95ae7890753b0e


2021-12-17 10:35:18 UTC Case reviewed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 10:35:44 UTC Case signed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-12-17 10:51:43 UTC Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Microsoft Outlook 15.0.5353; ms-
office; MSOffice 15)


2021-12-17 10:51:46 UTC Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-17 10:52:14 UTC Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-12-17 12:00:55 UTC Case reviewed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.57


2021-12-17 12:01:49 UTC Case signed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-12-17 16:37:48 UTC Case request opened by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 172.226.50.58


Useragent: Mozilla/5.0


2021-12-17 18:25:24 UTC Case reviewed by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 79.99.174.53


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 18:27:52 UTC Case signed by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 79.99.174.53


Useragent:


2021-12-17 18:27:52 UTC All parties have signed, certificate generated
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2021-12-17 11:01:47 UTC Case sent by Linda Göransson


Title: Styrelseprotokoll Tbab 2021-12-16


2021-12-16 Styrelseprotokoll nr 10 - TBAB.pdf:
2cae51c7f3e1bd14d02ad68e6a265d0bbc30646e2dbb95008e456c480596b81d91f4787a6c2e99cef67c8eaf5b23
fe23e6684ae4263dde9cee4d14672a632a23


Beslut KF 2021-11-29 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms
Energi AB  Tidaholms.docx:
d577ca333c085d0c5f38e9e0eb93e8a27315e46d4b68cbf4a2b857b4606644a9034367f3edc48e9209a4d4012d9
dd3a58d86103a9e4b8a3f4b57934cfb90d1e2


Resultat TBAB 2021-10.pdf:
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b88df6b8d3e4d3c88a0efd25e350015593781


Internkontrollplan 2022.pdf:
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21 PM IK Tidaholms kommunala bolag 211207 (1).pptx:
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ab1ed9c5a30188dc8bb99b2663567a1f4c14


2021-12-17 11:02:06 UTC Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 2.71.240.23


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2021-12-17 11:02:20 UTC Case reviewed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 11:02:57 UTC Case signed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-12-17 11:03:12 UTC Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-17 11:03:44 UTC Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-12-17 12:10:16 UTC Case reviewed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.57


2021-12-17 12:11:11 UTC Case signed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-12-17 12:11:11 UTC All parties have signed, certificate generated
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2021-12-17 10:27:05 UTC Case sent by Linda Göransson


Title: Protokoll Extra årsstämma TENAB


2021-12-16 Protokoll extra bolagsstämma - TENAB.pdf:
e16bbd64fc26bd7b68c41e3ebf410b8ee455ea7cf9d152fa2beddebdd500f8715d6ef50a92afc6c37dfe6670185a1b
fbef943a14f10a0b15a73d0ce2baaf535e


2021-12-17 10:34:36 UTC Case reviewed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 10:35:09 UTC Case signed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-12-17 10:50:34 UTC Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Microsoft Outlook 15.0.5353; ms-
office; MSOffice 15)


2021-12-17 10:50:37 UTC Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-17 10:51:25 UTC Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-12-17 12:06:58 UTC Case reviewed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.57


2021-12-17 12:07:46 UTC Case signed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-12-17 16:37:48 UTC Case request opened by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 172.226.50.58


Useragent: Mozilla/5.0


2021-12-17 18:28:46 UTC Case reviewed by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 79.99.174.53


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 18:29:54 UTC Case signed by party: Per Bergström [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 79.99.174.53


Useragent:


2021-12-17 18:29:54 UTC All parties have signed, certificate generated
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Title: Styrelseprotokoll Tenab 2021-12-16


2021-12-16 Styrelseprotokoll nr 7 - TENAB.pdf:
6fe8f58ea085768035796c8765c65b13a42da1746b20036337d10b518bb5cf604e3af607b47f966f1bd903a15953
baaf384e24f140e2c31809376b266ac68222


Beslut KF 2021-11-29 Fyllnadsval av ledamot samt av vice ordförande i de kommunala bolagen Tidaholms
Energi AB  Tidaholms.docx:
d577ca333c085d0c5f38e9e0eb93e8a27315e46d4b68cbf4a2b857b4606644a9034367f3edc48e9209a4d4012d9
dd3a58d86103a9e4b8a3f4b57934cfb90d1e2


Resultat TENAB 2021-10.pdf:
51b73011b28590f5bc6ced423ca575d9d2a1601bbea7ba17070b850895d18847761acf778fe396771f72a7859c50
f31df98471ed61a759e624aaca5339a07e91


Internkontrollplan 2022.pdf:
4f97e98470f8504aa982dddf97e920b186fde9741624ce869edf704574457954973c8cd45263916c74210f96742cc
7ca92b4df0d95ee45cb021eb2c0cdf8b0b7


21 PM IK Tidaholms kommunala bolag 211207 (1).pptx:
55daf000de887fe37cd02c01571a067ae6ddbd8a23d401c449367ab7562d53bb54d442f944497604f52c22e721b4
ab1ed9c5a30188dc8bb99b2663567a1f4c14


2021-12-17 11:01:32 UTC Case request opened by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E;
InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; Microsoft Outlook 15.0.5353; ms-
office; MSOffice 15)


2021-12-17 11:01:37 UTC Case reviewed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36


2021-12-17 11:02:15 UTC Case signed by party: Katarina Iréne Wallgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.13.139.29


Useragent:


2021-12-17 11:03:03 UTC Case reviewed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36


2021-12-17 11:03:32 UTC Case signed by party: Linda Göransson [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.68.113.170


Useragent:


2021-12-17 12:02:55 UTC Case reviewed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.57


2021-12-17 12:04:08 UTC Case signed by party: Ingela Backman [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 185.112.112.143


Useragent:


2021-12-17 12:04:08 UTC All parties have signed, certificate generated
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