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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-04
Ärendenummer
2021/64

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för
kommunstyrelsen avseende maj månad år 2021
Ärendet
Kommunstyrelsens helårsprognos för 2021 visar ett överskott på 7,0 miljoner
kronor. Överskottet beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för
hela kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar en budget i
balans.
Beslutsunderlag
 Helårsprognos – maj 2021 (Kommunstyrelsen)
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
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1 Inledning

7

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.

3

2 Sammanfattning

8

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar för
kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsens helårsprognos är ett överskott mot budget på 7,0 miljoner kronor. Överskottet
beror på ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela kommunen vilka är budgeterade
under finansförvaltningen.
Helårsprognosen för kommunledningsförvaltningens enheter visar en budget i balans.
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3 Ekonomi

9

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 7,0 miljoner kronor.
Avvikelsen motsvarar 22 procent av styrelsens budgetram för år 2021.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april-månad).

Jan
Helårsprognos

Mar

Apr

Maj

Jun

24,8

24,8

24,8

24,8

Budgetr
am

31,8

31,8

31,8

31,8

Avvikels
e (mnkr)

7,0

7,0

7,0

7,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Avvikels
e (%)

x

Feb

0

0

Jul

Aug

0

0

Sep

Okt

0

0

Nov

Dec

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

4 497

4 497

0

5 850

Verksamhetens kostnader

-67 812

-67 812

0

-63 374

- varav personalkostnader

-28 976

-28 976

0

-28 676

Verksamhetens nettokostnader

-63 315

-63 315

0

-57 524

63 315

63 315

0

61 710

0

0

0

4 186

Budgetram
Nämndens avvikelse
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Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som
bedrivs inom 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 en budget i balans.
IT-avdelningen prognostiserar 0,3 miljoner kronor i ökade licenskostnader på grund av en ny
kostnadsfördelningsmodell. Överförmyndarverksamheten redogör för ett underskott på 0,2
miljoner kronor. Detta beror på högre kostnader för gode män för perioden.
Förvaltningen bedömer att kostnadsökningen kommer att kompenseras av minskade
evenemangskostnader för näringslivsenheten till följd av pandemin samt minskade
personalkostnader på grund av vakanser som inte har tillsatts med anledning av nuvarande
anställningsrestriktioner. Även kostnader för politiska arvoden förväntas generera en positiv
avvikelse mot budget.
Helårsprognosen för finansförvaltningen är ett överskott på 7,0 miljoner kronor. Överskottet
motsvarar budgeterade medel för prognososäkerhet för hela kommunen.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:





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

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

Prognos helår

Ökade kostnader

0,6

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

0,6

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

Förvaltningen bedömer att covid-19-pandemin kommer att öka kommunstyrelsens
förbrukning av oförutsedda medel med 0,6 miljoner kronor.

6

Åtgärdsplan

11

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

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

Ack
Utfall
2021

Inventarier Kommunstyrelsen

90109

1 460

1 000

Investeringsreserv

93060

0

10 000

1 460

11 000

Summa

Budget
2021

Tilläggsans
lag &
ombudg

Summa
budget
2021

167

1 167

1 167

-293

10 000

10 000

10 000

11 167

11 167

9 707

167

Prognos
2021

Avvikelse
Utfall/
Budget

Utfallet visar att investeringarna för kommunstyrelsens inventarier överskrider
investeringsbudgeten med 0,3 miljoner kronor, vilket förklaras med ett planerat serverbyte för
att utöka kommunens lagringskapacitet.

7

1/2
12

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-29
Ärendenummer
2021/63

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av helårsprognos för Tidaholms
kommun avseende maj 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
Beslutsunderlag
 Rapport – Månadsrapport – maj 2021 (Tidaholms kommun)
 Rapport – Månadsrapport maj 2021 (Barn- och utbildningsnämnd)
 Rapport – Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende
maj 2021
 Rapport – Månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden avseende
januari-maj år 2021
 Rapport – Månadsrapport maj 2021 social- och omvårdnadsnämnden
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.
Kommunstyrelsen
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att
samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan inte har kompletterats sedan
rapporterna i februari och mars, april. Kommunledningsförvaltningen
konstaterar att underskottet beror på att arbetet med delarna i
fastighetsstrategin inom samhällsbyggnadsnämnden är försenade.
Kultur- och fritidsnämndens rapport förklarar att underskottet beror helt på
pandemin. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att en åtgärdsplan
inte har upprättats. Nämndens rapport förklarar att anledningen till att en
åtgärdsplan inte upprättats är att åtgärder/neddragningar inte skulle få effekt
2021, utan påverka på längre sikt när efterfrågan på verksamheterna ökar
igen.
Budgeten för 2021 ger ett resultat på 17,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1
procent av skatter och bidrag.
Prognosen efter april månad visar ett resultat på 31,6 miljoner kronor, vilket är
ett överskott mot budget på 14,6 miljoner kronor. Det motsvarar 3,8 procent av
skatter och bidrag och innebär att kommunen uppnår sitt målvärde för god
ekonomisk hushållning om 3,0 procent av skatter och bidrag.
Förvaltningen vill vara tydlig med att det finns stor osäkerhet kring de
ekonomiska förutsättningarna på grund av den på gående pandemin.
Förvaltningen vill också framhålla att Tidaholms kommun har de senaste tre
åren gjort underskott mot budget som uppgår till 25,9 mnkr för de tre åren.
Skulle kommunen leverera ett överskott mot budget skulle det innebära att
kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till viss del återställs.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- att godkänna upprättad helårsprognos samt att lägga den till
handlingarna.
Sändlista
Alla nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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1 Inledning
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.

3
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2 Sammanfattning
Resultat
Helårsprognosen för kommunen är ett resultat på 31,6 miljoner kronor, vilket är ett resultat
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag.
Det prognostiserade resultatmålet om 3,8 procent betyder att de finansiella målen avseende
resultatet uppfylls.
Tidaholms kommun har de senaste tre åren gjort underskott mot budget som totalt uppgår till
25,9 miljoner kronor. Om kommunen har ett överskott mot budget 2021 skulle det innebära
att kommunens lånebehov minskas och tidigare underskott till delvis återställs.

4
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3 Ekonomi
3.1 Uppföljning
3.2 Prognos kommunen
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

-30,8

-31,4

-33,7

-31,6

Budgete
rat
resultat

-17,0

-17,0

-17,0

-17,0

Avvikels
e (mnkr)

13,8

14,4

16,7

14,6

Prognos
resultat
(%)

3,7 %

3,8 %

4,1 %

3,8 %

Helårsprognos

x

Ju
n

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

De
c

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 31,6 miljoner kronor, vilket är ett resultat
på 3,8 procent av skatter och generella bidrag. Avvikelsen motsvarar ett överskott mot
budget på 14,6 miljoner.
Överskottet beror till största del på:
•
•
•
•

Skatter och generella bidrag som är 8,9 miljoner kronor
Prognososäkerheten 7,0 miljoner kronor
Social- och omvårdnadsnämndens överskott om 1,7 miljoner kronor
Avskrivningar 1,4 miljoner kronor

Prognostiserat underskott för 2021 redovisas för
•
•

Samhällsbyggnadsnämnden om 4,0 miljoner kronor
Kultur- och fritidsnämnden om 0,5 miljoner kronor

Prognosen är 2,1 miljoner sämre än prognosen daterad april 2021.

Resultaträkning
Resultaträkning - (tkr)

Prognos
2021

Budget
2021

Avvikelse
2021

Verksamhetens intäkter

Utfall
2020

Avvikelse
mot fg år

-196 250

196 250

Verksamhetens kostnader

751 454

755 700

-4 246

930 886

-179 432

Avskrivningar

38 274,0

39 683

-1 409,0

36 495

1 779,0

789 728,0

795 383

-5 655,0

771 131

-19 647,0

Skatteintäkter

-592 253,0

-578 371

-13 882,0

-572 606

-19 647,0

Generella statsbidrag och utjämning

-234 558,9

-239 512

4 953,1

-217 095

-17 463,9

-37 083,9

-22 500

-14 583,9

-18 570

-56 757,9

-1 322

1 322

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
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Resultaträkning - (tkr)
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Prognos
2021

Budget
2021

Avvikelse
2021

Utfall
2020

19

Avvikelse
mot fg år

5 500,4

5 500

0,4

1 069

4 431,4

-31 583,5

-17 000

-14 583,5

-18 823

-51 004,5

-31 583,5

-17 000

-14 583,5

-18 823

-51 004,5

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Nämndernas prognoser
Social- och omvårdnadsnämndens prognos är ett överskott för helåret 2021 på 1,7
miljoner kronor. Överskottet motsvarar nämndens medel för oförutsedda behov 2021.
Barn- och utbildningsnämndens prognos motsvarar en budget i balans.
Samhällsbyggnadsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 4,0 miljoner kronor.
Underskottet beror på åtgärderna i verksamhetsplanen avseende fastigheter inte bedöms
uppnå effekt 2021.
Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett underskott mot budget på 0,5 miljoner kronor.
Underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av pandemin.
Kommunstyrelsens prognos motsvarar en budget i balans.
Finansförvaltningens prognos är ett överskott på 7 miljoner kronor. Prognosen inkluderar
de 7,0 miljoner kronor som avser ej förbrukade medel för prognososäkerhet för hela
kommunen som är budgeterade under finansförvaltningen.

Budgetavvikelser
Sammanställning
budgetavvikelser (tkr)

Budget 2021

Helårsprognos

Prognos avvikelse

Nämnd
Kommunstyrelse

63 315

63 315

0

316

316

0

34 478

34 978

-500

Barn- och utbildningsnämnd

340 485

340 485

0

Social- och omvårdnadsnämnd

315 167

313 421

1 746

32 439

36 439

-4 000

Finansförvaltningen

-30 500

-37 500

7 000

Summa nämnder

755 700

751 454

4 246

Skatteintäkter

-578 371

-592 253

13 882

Generella bidrag

-239 512

-234 559

-4 953

5 500

5 500

0

39 683

38 274

1 409

-772 700

-783 038

10 338

Jävsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Finansiering

Finansiell kostnad och intäkt
Avskrivningar
Summa finansiering

6

Sammanställning
budgetavvikelser (tkr)

Budget 2021

Totalt skattefinansierad
verksamhet

Helårsprognos
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Prognos avvikelse

-17 000

-31 584

14 584

-17 000

-31 584

14 584

Affärsdrivande verk
Vatten- och avloppsverk
Renhållningsverk
Summa affärsdrivande verk

Totalt

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

Ack Utfall

11 167

Kultur- och fritidsnämnd

2 300

Barn- och utbildningsnämnd

1 125

Social- och omvårdnadsnämnd

Prognos 2021

1 460

244

602

Avvikelse
helår 2021

11 167

0

2 300

0

1 125

0

602

0

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

28 139

84 479

0

Skattefinansierad verksamhet

99 673

29 843

99 673

0

Vatten- och avloppsverk

8 912

176

8 912

Renhållningsenhet

3 848

73

3 848

12 760

249

12 760

112 433

30 092

Affärdrivande verksamhet
Totalt kommunen

99 673

12 760

Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2021

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse helår
2021

Samhällsbyggnadsnämnd
Skattefinansierad
verksamhet
Vatten- och avloppsverk
Renhållningsenhet
Affärdrivande verksamhet
Totalt
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Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projekt
Nr

Framtida
bostadsområden

93099

21

Total
budget
5 000

Ack
Budget
5 000

Ack Utfall

19

Återstår

4 981

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Nej

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Nej

Nej

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

7 500

Ack
Budget

8 605

Ack Utfall

1 984

Återstår

5 516

Några projekt försenas pga covid-19.

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Planerat underhåll
- gata/park

4 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

261

Återstår

3 739

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Förskola Ekedalen

13 800

Ack
Budget
13 800

Ack Utfall
53

Återstår
13 747

Försening pga folkomröstning/covid-19 vilket gjort att projekteringsfas ej beslutats.

Exploatering Rosenberg
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Exploatering
Rosenberg

8
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Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

138

6 862

?

Nej

1 912

38

1 874

Ja

Ja

8 912

176

8 736

Projekt
Nr

Total
budget

Reservvattentäkt

96019

7 000

7 000

Reinvesteringar

95029

1 912

8 912

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

95019: Inmätningar och detaljprojektering pågår. Total kostnadsbild ska tas fram.
Uppgörelse med Borgunda vatten om ägarförhållanden samt fördelning av kostnader ej klart.
Total budget på 7 mnkr kommer inte att räcka.
Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

817

?

Nej

Nej

700

11

689

Ja

Ja

900

900

0

96019

500

500

8

492

Nej

Nej

96021

3 000

3 000

48

2 952

Ja

Ja

5 560

4 749

884

4 133

Projekt
Nr

Total
budget

Ombyggnad ÅVC Siggestorp

96013

460

-351

Farligt avfall

96014

700

Matavfall kärl

96017

Grönt kort
Planerat underhåll
renhållning

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

96013: Ombudgetering krävs för reglering av projekt.
96014: Anbud över budget, omfördelning av projektmedel.
96019: Ombyggnad av ÅVC krävs innan kunder kan släppas in på obemannad tid.
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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.

3
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2 Sammanfattning
Det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 20/21 är under avslut. det innebär en
sammanfattande analys av årets olika delar samt en plan för kommande verksamhetsmål.
Tidsplanen är tight då förvaltningen önskar presentera förslag på mål för nämnden innan
sommaren.
Den ekonomiska prognosen för året är såhär långt i balans. Dock finns det några
orosmoment gällande vissa internhyror samt kostnader för den kommande måltidsenheten.
De senaste veckorna har pandemin påverkat flera enheter stort. Detta då ett antal
konstaterade fall inneburit aktiv smittspårning bland elever och personal. Detta medförde en
hög arbetsbelastning för berörda rektorer med flera.

4
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

3.2 Redovisning
Utfallet för barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – maj 2021 är ett överskott
mot budget på 8,2 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 5 procent av periodens budget.
Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans.
Helårsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april
månad).
Det har dock skett förändringar inom prognosen där både intäkter och kostnader har ökat.
Förändringar beror i huvudsak på det riktade statsbidraget "skolmiljaden". Tidaholms
kommun har beviljats 1 miljon kronor för att satsa där pandemin har haft störst påverkan på
utbildningen. Kostnaderna och bidragen till följd av pandemin har ökat både i utfall och
prognos.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

340 4
58

340 4
85

340 4
85

340 4
85

Budgetr
am

340 4
85

340 4
85

340 4
85

340 4
85

Avvikels
e (mnkr)
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0

0

0

0,0

0

0

0

Helårsprognos

Avvikels
e (%)

x

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

Nov

0

De
c

0

0

Preliminärt utfall

Nämndens resultat
Preliminärt utfall
2021

Budget 2021

Avvikelse
mot budget
2021

Utfall 2020

5

2021-01-01
2021-05-31
Verksamhetens intäkter

2021-01-01
2021-05-31

38 102

37 015

1 087

35 315

Verksamhetens kostnader

-186 030

-193 147

7 117

-186 113

- varav personal kostnader

-128 395

-130 814

2 419

-129 029

Verksamhetens
nettokostnader

-147 928

-156 132

8 204

-150 798

156 132

156 132

0

150 797

8 204

0

8 204

-1

Budgetram
Nämndens avvikelse
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2020-01-01
2020-05-31

Helår
2021

Ack. 202101 - 202105
Verksamhet
procentfördelad(3)

Utfall

Budget

Avvikelse

%*

Budget

Nämnd- och
styrelseverksamhet

336

419

83

33%

1 006

Musikskola /
kulturskola

1 618

1 927

309

40%

4 035

Förskola

34 026

38 119

4 093

40%

84 168

Fritidshem

8 348

7 995

-354

47%

17 685

Grundskola inkl.
FK

67 878

70 760

2 881

44%

153 517

Obligatorisk
särskola

4 536

4 071

-466

51%

8 921

Gymnasieskola

22 003

24 951

2 948

41%

53 670

Gymnasiesärskola

3 426

3 112

-314

46%

7 465

KC

5 758

4 780

-978

57%

10 018

Totalt

147 930

156 133

8 203

43%

340 485

Under perioden januari – maj avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på
följande sätt:
•
•
•

Förskolan har ett överskott på 4 miljoner. Överskottet orsakas främst av förutbetalda
statsbidrag som skall täcka kostnader för hela terminen. Finns även en pott för
oförutsedda händelser och satsningar inför höstterminstart, 1 miljon kronor.
Avvikelsen för verksamhet förskoleklass och grundskola är ett överskott motsvarande
3 miljoner kronor. Överskottet orsakas av att statsbidragsintäkter för Likvärdig skola
betalas ut terminsvis. Även här finns en pott för oförutsedda händelser.
Avvikelsen för verksamhet gymnasieskola är ett överskottskott motsvarande 3
miljoner kronor. Överskottet beror främst på att interkommunal ersättning betalas
terminsvis och att dessa intäkterna skall täcka hela terminenens kostnader och
förutbetalda statsbidragsintäkter.

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

90 242

Budget 2021
88 442

Avvikelse
Prognos Budget
1 800

Utfall 2020
88 343

6

Verksamhetens kostnader

-430 727

-428 927

-1 800

-411 607

- varav personalkostnader

279 789

-279 289

559 078

-275 662

-340 485

-340 485

0

-323 264

340 485

340 485

0

318 570

0

0

0

-4 694

Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse
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Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut:
•
•
•

Kulturskolan fortsätter med samma organisation som under höstterminen 2020 och
inför avgiftshöjningarna som var planerade 2020 samt har avyttrat lokaler.
Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade
kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna. Detta innebär,
1,5 miljoner kronor då de blir en klass färre.
Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet Restaurang- och
livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten
på grund av ett minskat elevantal på IM språkintroduktion.

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har haft förväntad effekt vilket
medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller
merkostnader är inte budgeterade).
Flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsnämnden som ska genomföras inför
höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad).
Driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten.
Personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och
behörighet.
Lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent.
Antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående år.
Verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020.
Idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021.
Riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021.
Bidrag från Migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021.

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

Prognos helår
370

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag

800
50

-577

-850

-207

0

Övrigt
Total påverkan

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid-19 pandemin vilket medför
•
•

ökade kostnader i form av sjukvikarier och digital utrustning för distansundervisning.
minskade intäkter i form av entré till Kulturskolans konserter.

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis att få ta del av utökade statliga bidrag som
syftar till att täcka ökade sjuklönekostnader till följd av pandemin.

7

Helårsprognosen för påverkan av pandemin efter april månad blir 0 kr då ökade kostnader
troligtvis kommer att täckas av ökade intäkter i form av statsbidrag.
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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

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Barn- och utbildningsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

125

125

125

Inventarier Kulturskolan

900
10

Inventarier Forsen skolområde

900
97

25

25

25

Inventarier CRT

900
11

25

25

25

Inventarier Treklövern

900
15

25

25

25

Inventarier
Rudbecksgymnasiet

900
17

100

100

100

Inventarier KompetensCentrum

900
18

25

25

25

Inventarier Hökensås skolomr.

900
98

500

500

500

Inventarier Utbildningskontoret

900
09

75

75

75

26

144

0

Avvikels
e Utfall/
Budget

8

Inentarier Rosenberg

930
91

13

25

25

25

Inventarier Förskolor

901
18

61

200

200

200

244

1 000

1 125

1 125

Summa

125
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Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari – maj förbrukat 0,2 miljoner kronor av
den totala investeringsbudgeten för 2021 om 1,1 miljoner kronor.

9
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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.

3
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2 Sammanfattning
De inledande månaderna 2021 har likt 2020 påverkats av Covid-19 pandemin. Fortsatta
restriktioner påverkar förvaltningen i stort.
Det riktade anpassningskravet mot fastighetsområdet har intensifierat utredningar och
aktiviteter inom alla de fastigheter och byggnader där inte kommunen bedriver omfattande
egen verksamhet. Aktiviteterna har inte gett ekonomisk effekt ännu men flera viktiga steg har
tagits. Förvaltningen ser fortsatta utmaningar inom fastighetsområdet. Ambitionen är att nå
till en mer optimerad nivå under slutet på 2021, men exempelvis är nämnden beroende av
politiska beslut för bl. a Idrottshallen, Samrealsskolan, Hästhagsvägen, Lindängen och
Täppan.
Nämnden bedömer att de åtgärder som just nu vidtas är tillräckliga för att nå en budget i
balans, dock ligger effekten uppskattningsvis förskjuten 6 månader mot ursprunglig plan.
Dessutom uppkommer en utökad effekt i de fall det är byggnader som nyttjas internt som
friställs. Utmaningen kan härledas till andra nämnders justeringar i sin verksamhet. Detta
innebär en fortsatt fastighetsförvaltning med tillhörande lokalkostnader men uteblivna
hyresintäkter för Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket bedöms ta minst ett år att anpassa
sig till.
Det finns inget som talar för att kärnverksamheten inte följer budget varpå nämnden inte
rekommenderar andra åtgärder så som varsel eller andra personalneddragningar, utan
bedömningen är att de åtgärder som ligger som förslag är tillräckliga.

4
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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 Samhällsbyggnads-nämnden är ett underskott mot budget på 4 miljoner
kronor. Avvikelsen motsvarar 12,3 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Ser vi till den totala kostnadsmassan blir avvikelsen mot budget ca 2,5 procent.
Jämfört med föregående prognos (april-månad 2021) har underskottet mot budget ökat med
1,5 mnkr. Förändringen är fortsatt inom Fastighetsöversynen där Förvaltningen nu ser
tydligare hur effekterna av att internt nyttjade byggnader friställs och inte tillräckligt fort kan
avyttras. Effekter som inte togs hänsyn till i arbetet med strategiskt plan och budget inför
2021. Exempelvis gick idrottshallen från att ha ett resultat kring 0 i
Samhällsbyggnadsnämnden (interhyra lika total kostnad) till att bli ett stort underskott redan i
januari 2021. Om idrottshallen avyttras eller på annat sätt når ett 0-resultat under året så
sker ju ingen besparing inom nämndens verksamhet kontra 2020 utan samma nivå nås.
Besparingarna ligger på andra nämnder. För att målet för exemplet Idrottshallen skulle nås
måste således den byggnaden ha varit såld 1 januari 2021.
En prognos har nu upprättats där alla byggnader som hanteras inom fastighetsöversynen
(såväl de initiala som de som kommer till under året) kartlagts. Uppskattningen innefattar
kostnader och intäkter men också handläggningstider i interna och externa processer.
Utöver fastighetsöversynen har flertalet andra områden inom den ordinarie verksamheten
justerats något, men bedöms ta ut varandra. Bl. a har kostnadsökningar identifierats kring
aktiveringar av mark och asfaltsbeläggning på Rosenberg och elkostnader för trafikbelysning
vilket ej tagits höjd för i budget.
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Helårsprognos

34,9

34,9

34,9

36,4

Budgetr
am

32,4

32,4

32,4

32,4

Avvikels
e (mnkr)

-2,5

-2,5

-2,5

-4,0

-7,7

-7,7

-7,7

-12,3

Avvikels

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

0

Okt

Nov

0

0

De
c

0

5

e (%)
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Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

126 999

126 999

0

118 512

Verksamhetens kostnader

-163 438

-159 438

-4 000

-151 800

- varav personalkostnader

-49 128

-49 128

0

-44 407

Verksamhetens nettokostnader

-36 439

-32 439

-4 000

-33 288

Budgetram

32 439

32 439

0

33 290

Nämndens avvikelse

-4 000

0

-4 000

2

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att anpassningar och åtgärder
inom fastighetsområdet ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut. Nedan
redovisas fastigheter som avses vilket aktuell status för arbetet är:
• Idrottshallen, Förvaltningsövergripande dialog, ärende skickat till KS. Försäljning alt
uthyrning av delar av hallen diskuteras. Finns någon öppning men påverkar nämndens
ekonomi omfattande.
• Samrealskolan, försäljningsprocess.
• Campingen, arrendeavtal klart.
• Godsmagasinet, nytt markanvisningsavtal tilldelas.
• Stationshuset, nytt markanvisningsavtal tilldelas.
• Tvättstugan, troligen avslutas hyresavtalet med Hellidens folkhögskola.
• Ingenjörsvillan, planuppdrag konvertering av fastighet till kontorsändamål på sikt.
• Grafiska verkstaden, dialog om utveckling med Hellidens folkhögskola.
• Marbodal center, ingen åtgärd planerad. Dialog med Nobia.
• Brandstationen, hyresdialog med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg klar, nytt hyresavtal
tas fram.
• Bruket, hyresförhandlingar för att få bättre kostnadstäckning. Dialoger pågår gällande
försäljning av mark. AME-projekt. Kallt kvartal 1 påverkar mycket.
Lindängen, AME:s nya byggnad samt Hästhagsvägen är tre andra byggnader som
påverkar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi negativt med betydande summor på kort
sikt. Fastigheten Täppan bedöms att påverka Samhällsbyggnadsnämndens ekonomi med
start januari 2022.
Anpassningsuppdraget inom fastighetsområdet handlar om en översyn av de fastigheter och
byggnader som inte fullt ut används i kommunal regi. Målsättningen är genom flera olika
aktiviteter anpassa innehav och nyttjande som ger en helårseffekt på 3,6 miljoner kronor.
Budget för 2021 ger ett behov effekt motsvarande 1,8 miljoner kronor (ett halvår).
I vår uppföljning ser vi att i dagsläget taktar vi på en kostnadsnivå motsvarande en negativ
avvikelse på 4 miljoner kronor vilket gör att vi inte klarar uppdraget per helåret 2021. I takt
med att de planerade aktiviteterna genomförs kommer även påverkan på resultatet att ske.
Enligt vår planering räknar vi med att i november månad så kommer
samhällsbyggnadsnämnden att ha rätt kostnadsnivå i paritet med vårt besparingsmål.
Förvaltningen bedömer i dagsläget att flera åtgärder går åt rätt håll, för Samrealskolan,
campingen och Bruket kan snart positiva ekonomiska effekter förväntas. Dock är de negativa
effekterna större än uppskattat och erforderliga beslut och processer finns inte för att nå det i
budgeten framräknade målet 2021.
Då Samhällsbyggnadsnämndens övriga verksamheter visar på en budget i balans redovisas
inga andra åtgärder än de som listats inom fastighetsområdet
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Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin
Utfall
Ökade kostnader

38

Prognos helår
91

100

-85

-50

6

50

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

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

Åtgärdsplan

Verksamhet

Förändring

Fastighet

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

jan 2022

ja

Totalt

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

500

3 000

4 000

Fastighetsstrategi

500

3 000

4 000

2021
(tkr)

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppföljning av investeringsprojekt
Budget 2021

Ack Utfall

Prognos 2021

Avvikelse helår
2021

Samhällsbyggnadsnämnd

84 479

28 319

84 479

0

Skattefinansierad
verksamhet

84 479

28 319

84 479

0

Vatten- och avloppsverk

8 912

176

8 912

Renhållningsenhet

3 848

73

3 848

12 760

249

12 760

Affärdrivande verksamhet
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Totalt

97 239

28 568

84 479

39

12 760

Framtida bostadsområden
Projektnamn

Projekt
Nr

Framtida
bostadsområden

93099

Total
budget
5 000

Ack
Budget
5 000

Ack Utfall

19

Återstår

4 981

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Nej

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Ja

Ja

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

Nej

Nej

Planerat fastighetsunderhåll
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat
Fastighetsunderhål
l

93044

Total
budget

7 500

Ack
Budget

8 605

Ack Utfall

1 984

Återstår

5 516

Några projekt försenas pga covid-19.

Planerat underhåll - gata/park
Projektnamn

Projekt
Nr

Planerat underhåll
- gata/park

93101

Total
budget
4 000

Ack
Budget
4 000

Ack Utfall

261

Återstår

3 739

Förskola Ekedalen
Projektnamn

Projekt
Nr

Förskola Ekedalen

93092

Total
budget
13 800

Ack
Budget
13 800

Ack Utfall
53

Återstår
13 747

Försening pga folkomröstning/covid-19 vilket gjort att projekteringsfas ej beslutats.

Exploatering Rosenberg
Projektnamn

Projekt
Nr

Total
budget

Ack
Budget

Ack Utfall

Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

8

40

Exploatering
Rosenberg

Affärsdrivande verk: Vatten och Avlopp
Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

138

6 862

?

Nej

1 912

38

1 874

Ja

Ja

8 912

176

8 736

Projekt
Nr

Total
budget

Reservvattentäkt

96019

7 000

7 000

Reinvesteringar

95029

1 912

8 912

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

95019: Inmätningar och detaljprojektering pågår. Total kostnadsbild ska tas fram.
Uppgörelse med Borgunda vatten om ägarförhållanden samt fördelning av kostnader ej klart.
Total budget på 7 mnkr kommer inte att räcka.
Affärsdrivande verk: Renhållningsenhet
Återstår

Följer
tidsplan
?

Följer
budget?

817

?

Nej

Nej

700

11

689

Ja

Ja

900

900

0

96019

500

500

8

492

Nej

Nej

96021

3 000

3 000

48

2 952

Ja

Ja

5 560

4 749

884

4 133

Projekt
Nr

Total
budget

Ombyggnad ÅVC Siggestorp

96013

460

-351

Farligt avfall

96014

700

Matavfall kärl

96017

Grönt kort
Planerat underhåll
renhållning

Summa

Ack
Budget

Ack
Utfall

96013: Ombudgetering krävs för reglering av projekt.
96014: Anbud över budget, omfördelning av projektmedel.
96019: Ombyggnad av ÅVC krävs innan kunder kan släppas in på obemannad tid.
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Slutredovisning av investeringsprojekt
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Projektnamn

Projekt Nr

Slutdatum / Projektavslut

Kommentar:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

-78

1 922

1 922

-316

Inventarier
Samhällsbyggnadsnämnden

900
03

Inventarier Lekplatser

900
05

0

0

49

49

49

-49

Tillgänglighetsanpassning
(fastighet)

900
36

430

0

434

434

434

-4

Broar renovering

900
49

0

494

494

494

-494

GC-väg o trafikreglering enl.
program

900
77

4

2 000

-290

1 710

1 710

-1 707

Planerat fastighetsunderhåll

930
44

1 984

7 500

1 105

8 605

8 605

-6 621

Tidan, omläggning kajkant

930
53

0

0

410

410

410

-410

Kök- och matsal
Hökensåsskolan ombyggnation

930
64

3 544

0

-737

-737

-737

4 280

Förskola Rosenberg

930
65

8 988

0

23 058

23 058

23 058

-14 070

Idrottshall Rosenberg

930
67

0

2 638

2 638

2 638

827

Byte värmekälla, Midgård

930
69

0

0

471

471

471

-471

Reservkraftverk

930
70

491

0

571

571

571

-80

Barnens Hus renovering

930
77

4 506

0

5 362

5 362

5 362

-857

Cirkulationsplats Ringvägen

930
82

177

3 000

-448

2 552

2 552

-2 374

Hyresgästanpassningar

930
90

279

1 000

185

1 185

1 185

-906

Förskola Ekedalen

930
92

53

13 800

0

13 800

13 800

-13 747

AME

930
94

2 477

0

6 955

6 955

6 955

-4 478

Förskola Madängsholm

930
96

15

2 500

0

2 500

2 500

-2 485

Investeringar/underhåll
Bruket

930
98

1 500

0

1 500

1 500

-1 494

Framtida bostadsområden

930

5 000

0

5 000

5 000

-4 981

1 605

2 000

0

3 465

6
19
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Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall/
Budget

99
Strategiskt markinköp

931
00

8

2 000

0

2 000

2 000

-1 992

Planerat underhåll gata/park

931
01

261

4 000

0

4 000

4 000

-3 739

Reservvattentäkt

950
19

138

7 000

0

7 000

250

6 862

Reinvesteringar

950
29

38

0

1 912

1 912

1 912

1 874

Ombyggnad ÅVC - Siggestorp

960
13

6

0

-352

-352

0

0

Farligt avfall

960
14

11

700

0

700

900

689

Matavfall kärl

960
17

0

0

900

900

Grönt kort

960
19

8

500

0

500

500

492

Planerat underhåll renhållning

960
21

48

3 000

0

3 000

3 000

2 952

28 450

51 300

40 179

91 479

84 729

-49 306

Summa

900

11
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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
Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar ett underskott mot budget. En stor del av
nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och verksamhet i
mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. Orsaken till
underskottet är covid-19-pandemin och de osäkra prognoser som finns för ett säkert
öppnande av samhället.

4

47

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 kultur- och fritidsnämnden är ett underskott mot budget 0,5 miljoner
kronor. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Det beräknade underskottet beror på intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin.
Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april månad).
Jan
Helårsprognos

Feb

Apr

Maj

34,5

34,5

35,0

35,0

Budgetr
am

34,5

34,5

34,5

34,5

Avvikels
e (mnkr)

0,0

0,0

-0,5

-0,5

0

0

-1,4

-1,4

Avvikels
e (%)

x

Mar

0

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

De
c

Nov

0

0

0

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

6 339

7 739

-1 400

6 847

Verksamhetens kostnader

-41 317

-42 217

900

-40 371

- varav personalkostnader

-21 176

-21 676

500

-19 534

Verksamhetens nettokostnader

-34 978

-34 478

-500

-33 524

34 478

34 478

0

33 210

-500

0

-500

-314

Budgetram
Nämndens avvikelse

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och
åtgärder ska genomföras för att nå en budget i balans vid årets slut:
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•
•
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Verksamhetsflytt av Barnens hus och samordning av besöksverksamheter i
Vulcanen.
Verksamhetsflytt av öppen ungdomsverksamhet och samordning i bibliotekshuset.

Under januari – maj har iordningställande av verksamhetslokaler pågått. Barnens hus har
lämnat Samrealskolan och den öppna ungdomsverksamheten flyttas i månadsskiftet
maj/juni.
Förvaltningen kan konstatera att de ekonomiska effekterna av vidtagna åtgärder hittills inte
går att bedöma fullt ut.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:
•
•
•
•

Att beslutade anpassningsåtgärder avseende omorganisation/förändring av
besöksverksamhet till Vulcanen genomförs enligt plan och får full effekt.
Att beslutade anpassningsåtgärder avseende flytt/omorganisation/förändring av
öppen ungdomsverksamhet genomförs enligt plan och får full effekt.
Att besöksverksamheterna på Vulcanen öppnar för besökande sommaren 2021.
Att det fortsatta intäktsbortfall som beror på pandemin kommer vara mer långvarigt
och därmed större än tidigare bedömning. Samt att förmågan att minska
personalkostnader och övriga kostnader i samma utsträckning inte kommer att vara
möjlig.

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

Prognos helår

Ökade kostnader
Minskade intäkter

750

1 400

Utökade statliga bidrag

-30

-120

720

1 280

Övrigt
Total påverkan

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

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket medför:
•
•
•

Minskade inträdes- och försäljningsintäkter på badhuset och i
besöksverksamheterna, som betraktas som ej nödvändiga kommunala verksamheter
och därför är stängda för allmänheten.
Minskade hyresintäkter i bibliotekshuset och Saga teaterbiografen då restriktioner för
allmänna samlingar råder.
Förmodade avbokningar och minskade hyresintäkter med anledning av
antalsrestriktioner på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad.

Kultur- och fritidsnämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 30 tusen kronor, vilket
avser att delvis kompensera för sjuklönekostnader.

Åtgärdsplan
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att avvikelsen som helt beror på pandemin inte fullt ut
går att parera med kostnadsminskningar i samma utsträckning. Så snart det är möjligt
öppnar nämndens verksamheter för besök igen.
De åtgärder som görs löpande och så även under pandemin är att bemanning minskas
genom stor återhållsamhet med att anställa timvikarier och att ej ersätta ordinarie personal
vid längre planerad frånvaro. Därmed minskar personalkostnaderna.
Ytterligare åtgärder än de som nämns ovan skulle påverka förmågan att vid ökad efterfrågan
kunna vara redo att möta en ökad besöksfrekvens och ökad efterfrågan på nämndens
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verksamheter.

Verksamhet

49

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

2021
(tkr)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Kultur- och fritidsnämnden
Proj
ekt
Nr

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall /
Budget

1 000

1 000

1 000

1 000

Ismaskin

1 300

1 300

1 300

1 300

Summa kultur- och
fritidsnämnd

2 300

2 300

2 300

2 300

Inventarier kultur- och
fritidsnämnd

900
24

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Investeringsbudgeten för ny ismaskin är 1,3 miljoner kronor för 2021. Förvaltningen
upphandlade en ismaskin under 2019 men nämnden avbröt upphandlingen då den inte
rymdes inom den då tilldelade budgeten om 1 miljon kronor.
Kultur- och fritidsnämnden planerar under 2021 att använda investeringsmedel för att
färdigställa inredning av lokal för den öppna ungdomsverksamhet, skejtyta utomhus,
inredning av besöks- verksamheten, och föreningslokal i Forshallen, förbättringar kring
utegymmen och på Turbinhusön, arkivdatasystem samt olika digitala lösningar såsom
digitala lås på Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad.
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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.

3
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2 Sammanfattning
Under inledningen av året har social- och omvårdnadsförvaltningen varit fortsatt påverkade
av covid-19-pandemin. Samtliga brukare som hör till fas ett och två har erbjudits vaccin, och
så även personal.
Inom äldreomsorgen har schemaförändringar gjorts, i syfte att bättre möta de ekonomiska
utmaningar som förvaltning och nämnd stått inför.
Avvecklingen av HVB Ariel har genomförts. Inom den sociala barnavården är det ett fortsatt
högt tryck med många orosanmälningar kring barn som far illa.
Helårsprognosen för nämndens resultat efter maj 2021 är ett överskott på 1,7 miljoner
kronor.

4
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3 Ekonomi
3.1 Budgetram och investeringsmedel
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel.
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget.
Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten
till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget.
Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess
investeringsmedel under året.
Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram.
Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har
fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar
nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.
Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som
nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån
kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och
ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden
se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas.

3.2 Redovisning
Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari – maj 2021 är ett
överskott mot budget på 3,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 2,8 procent av periodens
budget.
Helårsprognos för social- och omvårdnadsnämnden är ett överskott mot budget 1,7 miljoner
kronor. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram för år 2021.
Det beräknade överskottet beror på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS samt
barn- och ungdomsvård.
Jämfört med föregående prognos (april 2021) har överskottet mot budget minskat med 0,6
miljoner kronor.
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Helårsprognos

314,4

314,4

313,7

312,8

313,4

Budgetr
am

315,2

315,2

315,2

315,2

315,2

Avvikels
e (mnkr)

0,8

0,8

1,5

2,4

1,8

Avvikels
e (%)

0,3

0,3

0,5

0,8

0,6

Ju
n

Jul

0

0

Aug

0

Sep

Okt

0

Nov

0

De
c

0

0

Preliminärt utfall

Nämndens resultat
Preliminärt utfall
2021

Budget 2021

2021-01-01 2021-05-31

2021-01-01 2021-05-31

Avvikelse
mot budget
2021

Utfall 2020
2020-01-01 2020-05-31
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

21 886

16 222

5 664

20 030

-154 469

-152 648

-1 821

-157 053

-132 583

-136 426

3 843

-137 023

136 426

136 426

0

122 194

3 843

0

3 843

-14 829

55

- varav personal kostnader
Verksamhetens
nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Preliminärt utfall efter januari – maj 2021 är ett överskott på 3,8 miljoner kronor:
•

•

Merkostnader för covid-19-pandemin har varit höga i början av året. Stora inköp av
skyddsmaterial har gjorts som påverkar utfallet i januari. Äldreomsorgen har delvis
kompenserats för merkostnader för perioden januari – mars 2021 med statsbidrag
som är riktat till äldreomsorg.
Verksamhet LSS-boende har lägre kostnader än beräknat pga. fortsatta restriktioner
till följd av covid-19-pandemin.

Skillnader mellan preliminärt utfall och helårsprognos:
•
•
•
•

I helårsprognos räknar förvaltningen med att Socialstyrelsen kommer att bevilja
statsbidrag för att täcka merkostnader för covid-19-pandemin som avser december
2020.
I helårsprognos inkluderas effekter av anpassningsåtgärder som sker under år 2021.
I helårsprognos inkluderas kostnad för att växelvård ökar antal platser från 4 till 8
platser från 1 juni 2021.
Kostnad för missbruksvård ökar. Nya beslut om placeringar har fattats med kostnader
under sommaren och hösten.

Under perioden januari – maj avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period på
följande sätt:
•

•
•

Avvikelsen för verksamhet LSS är ett överskott motsvarande 3,7 miljoner kronor.
Överskottet orsakas av att LSS-verksamhet är begränsad av restriktioner pga. covid19-pandemin, samt att ett nytt ärende inom personlig assistans med start i mars är
budgeterat från januari.
Avvikelsen för ekonomiskt bistånd är ett underskott motsvarande 0,9 miljoner kronor.
I övrigt mindre avvikelser från budget.

Helårsprognos nämnd
Prognos 2021
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Budget 2021

Avvikelse
Prognos Budget

Utfall 2020

41 959

38 934

3 025

63 757

-355 380

-354 101

-1 279

-371 522

-313 421

-315 167

1 746

-307 765

315 167

315 167

0

292 868

1 746

0

1 746

-14 897

- varav personalkostnader
Verksamhetens nettokostnader
Budgetram
Nämndens avvikelse

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid året slut:
•
•
•

Anpassad bemanning på HVB Ariel.
Stängd växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende.
Stängning av Lindängens äldreboende. 14 platser flyttas till ny avdelning på Solvik

6

•
•
•

äldreboende.
Anpassad bemanning på flyktingmottagning.
Minskning av nattjänst på Midgård äldreboende.
Minskning med 12 platser på Solvik äldreboende.
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Total effekt av anpassningar och åtgärder som anges i nämndens budget och
verksamhetsplan för år 2021 är beräknad till 13,0 miljoner kronor.
Under januari – maj har förvaltningen genomfört följande beslutade åtgärder:
•
•

•
•
•

HVB Ariel stängs, beslut SON 2021-01-26. Stängning av HVB Ariel genomfördes i
april.
Växelvårdsavdelning på Midgård äldreboende stängdes under år 2020. Antal
växelvårdsplatser minskade från 8 platser till 4 platser som var integrerade på en
avdelning för särskilt boende, åtgärden beräknades nå helårseffekt år 2021. Enligt
beslut SON 2021-04-27 skall växelvård åter bedrivas på egen avdelning med 8
platser på Midgård äldreboende. Detta innebär även att planerad minskning av
nattjänst på Midgårds äldreboende inte kan genomföras. Utökning till 8 platser
beräknas vara genomförd i juni.
Stängning av Lindängens äldreboende genomfördes i maj. De boende har flyttat till
Solvik äldreboende.
Vakant tjänst på flyktingmottagningen är inte tillsatt.
Solvik äldreboende har minskat antal platser på de fyra större avdelningarna från 17
till 14 platser. Avdelning fem har 11 platser. Antal platser på Solvik äldreboende är
totalt 67 platser från februari 2021.

Nämnden har budgeterat med anpassningskostnader 3,2 miljoner kronor som skall täcka
merkostnader under tiden anpassningsåtgärder sker på Lindängen äldreboende och på
Solvik äldreboende.
Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna sammantaget har förväntad effekt
vilket medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021.
Dock behöver kostnaden för utökning av antal växelvårdsplatser kompenseras av annan
anpassningsåtgärd i budget 2022.
Helårsprognosen bygger på följande antaganden:
•
•

Att Socialstyrelsen beviljar bidrag för merkostnader för covid-19-pandemin för
december 2020.
Att beslutade anpassningsåtgärder får förväntad ekonomisk effekt.

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

Prognos helår
-6 201

-7 000

4 301

7 000

-1 900

0

Minskade intäkter
Utökade statliga bidrag
Övrigt
Total påverkan

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

Social- och omvårdnadsnämndens verksamheter påverkas av covid-19-pandemin vilket
medför
•
•

Ökade kostnader för personal, för att undvika smittspridning kan personal inte arbeta
på fler än en enhet vilket försvårar planerade samordningsvinster.
Ökade kostnader för inköp av skyddsmaterial.

7

Utökade statliga bidrag består av
•
•
•
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Ansökt merkostnad för december 2021 (beslut och utbetalning under år 2021).
Ersättning för sjuklönekostnader.
Annat statsbidrag riktat till äldreomsorg som kan användas till att motverka
smittspridning.

Åtgärdsplan
Nämndens helårsprognos maj 2021 har positiv avvikelse. Därför föreligger inte något behov
av ytterligare åtgärder år 2021 utöver de som antagits i budget och verksamhetsplan för år
2021.

Verksamhet

Förändring

Månad
genomfö
rd

Inklude
rad i
progno
s
(ja/nej)

2021
(tkr)

2022
(tkr)

2023
(tkr)

Beskriv hur
åtgärden ska
genomföras

Totalt

3.3 Investeringar
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020.
Investeringar per projekt
Social- och omvårdnadsnämnden
Proj
ekt
Nr

Ack
Utfall
2021

Budget
2021

Tilläggs
anslag
&
ombudg
etering

Summa
budget
2021

Prognos
2021

Avvikels
e Utfall /
Budget

Inventarier Social- och
omvårdnadsnämnden

900
19

343

343

343

0

Inventarier LSS boende

930
85

259

259

259

0

602

602

602

0

Summa

Social- och omvårdnadsnämnden har för perioden januari - maj förbrukat 0,0 miljoner kronor
av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 0,6 miljoner kronor.
För helåret så prognostiserar nämnden att 0,0 miljoner kronor kvarstår.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-02
Ärendenummer
2020/416

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Beslut om Kommunfullmäktiges
ställningstagande avseende investering i kvarteret Björnen
Ärendet
Tidaholms Bostads AB (bolaget) har inkommit med förfrågan om
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende investeringar i kvarteret
björnen.
Beslutsunderlag
 Skrivelse, ”Renovering Kv Björnen, projektering Kaplanen 1 och
Kungsbro 1(sida 1)”, Tidaholms Bostad AB 2020-12-29
 Skrivelse ”Kommunfullmäktige Ställningstagande Investeringar 2021 Tidaholms Bostads AB”, VD Mattias Andersson, 2020-12-10
Utredning
Renoveringen av kvarteret Björnen uppgår till 26 mnkr. Enligt underlag från
bolaget så är det en enklare renovering som ska genomföras. Att renovera
fastigheterna i kvarteret Björnen är dock nödvändigt enligt bolaget.
Bolagets investeringar har varit höga senaste åren och kommer fortsatt vara
höga kommande åren. Under perioden kommer bolagets låneskuld att öka
och soliditeten kommer gå ner till ca 10 % som lägst.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen har i tidigare ärende KF § 85/2021 ”Beslut om
riskbedömning av bostadsbolaget” påpekat att det finns risker med de höga
investeringar som ska genomföras av bolaget. Det är dock viktigt att bolaget
underhåller och förvaltar sitt befintliga fastighetsbestånd.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som sitt
ställningstagande ställa sig positiv till investeringsprojekt renovering av
kvarteret Björnen
Sändlista
Tidaholms Bostads AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Renovering Kv. Björnen
Vi avser att renovera Kv. Björnen, renoveringen omfattar 48 hyreslägenheter. Då vi är i ett tidigt skede finns
ingen klar projektbeskrivning på renoveringen. Tidplan för projektet är beräknad till slutet 2021 eller under
2022 beroende på flera olika faktorer. Byggnaderna medför en något mindre omfattande renovering vilket
resulterar i en lägra boendekostnad efter renovering. Vi tummar givetvis inte på standarden i lägenheterna. Vi
ser ett stort värde att kunna ha en varierande hyresnivå på våra fastigheter, vi ska ha ett boende för alla.
Hyresnivån beräknas bli något lägre än tidigare renoverade område och detta sätter vi stort värde på.
Vi kommer att renovera upp samtliga lägenheter genom dessa delar:
Takbyte
Toaletter/badrum renovering
Köksbyte
Vitvaror
Avlopp relinas (hus 3 och 5)
Alla Ytskikt
Ny el
Ytskikt trappuppgångar
Nya lägenhet och ytterdörrar
Passagesystem entré
Inredning garderober mm
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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Hus 18



Orientering om projektet



Objektet består av två äldre skolbyggnader, Kungsbroskolans Röda samt
Rosa skolbyggnader, som avses byggas om till flerfamiljshus. Samt utvädig
miljöer med nya parkeringsplatser, carportar med förrådsdel



Skolbyggnaderna är belägna i centrala Tidaholm mellan Östra
Drottninggatan i söder och Rådhusgatan i norr.



Byggnadernas exteriör anses vara bevarandevärda och är skydda med
”varsamhetsbestämmelser (k1, k2, k3, k4, k5) samt rivningsförbud lilla q1
och q2” i detaljplanen, särskilt värdefull byggnad avses enligt PBL 8 kap 13§.



”Byggnaderna anses särskilt värdefulla från historiskt, kulturhistoriskt,
miljömässigt eller konstnärlig synpunkt och får därför inte förvanskas”

 01

SAMMANSATTA BYGGDELAR



Denna Rambeskrivning avser byggnadsarbeten vid om- och tillbyggnad av
utbildningslokaler till lägenheter i Röda skolan samt Rosa skolan.



I Rosa skolan byggs lägenheter på två plan, 5 lägenheter i entréplanet samt
1 lägenhet plan 2.



I Röda skolan byggs 20 lägenheter fördelat på 3 plan, befintliga trapphus
förses med hissar. Röda skolan placeras UC i källaren.



Erforderliga byggnads- och rivningsarbeten för installationer såsom
håltagning, efterlagning, ljud- och brandtätningar mm skall utföras.



Texten i denna rambeskrivning anger beställarens krav på avseende
utformning och kvalité.



Det åligger entreprenören att utföra fullt färdiga och funktionella bygg- och
installationsdelar – entreprenören skall upprätta kompletterande
beräkningar/beskrivningar/ritningar, anskaffa material/varor och utföra
arbeten i erforderlig omfattning för entreprenadens genomförande.
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Tidaholm 2020-12-10
Kommunfullmäktige i Tidaholm

Kommunfullmäktiges ställningstagande
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande gällande renovering och ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och
renovering av Kv. Björnen.
Ombyggnad:
Investeringen avser ombyggnad av Röda och Rosa skolan, Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Ombyggnaden kommer att rendera i 26 nya hyreslägenheter och samt iordningställandet av
ytterområdet på fastigheterna.
Beräknad kostnad för Kaplanen 1 är 37.800.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete.
Beräknad kostnad för Kungsbro 1 är 17.200.000 kr inkl. ombyggnad och markarbete.
Renovering:
Investering för renovering av Kv. Björnen omfattar 48 hyreslägenheter. TBAB planerar att
renovera på ett något mindre omfattande sätt än tidigare renoveringar. Byggnaderna på
området medger detta utan att för den delen minska på boende kvalitén för våra hyresgäster.
Beräknad kostnad för Kv. Björnens renovering är 26.000.000 kr.
TBAB begär härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande kring
ombyggnad av Kaplanen 1, Kungsbro 1 och renovering av KV. Björnen som renderar i
en investering om 81 MSEK.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson
VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-02
Ärendenummer
2020/352

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Beslut om utökad borgensram för Tidaholms
bostads AB
Ärendet
Tidaholms Bostads AB har inkommit med förfrågan om utökad borgensram på
grund av investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen. Beloppet uppgår
till 26 000 000 kr.
Beslutsunderlag
 Skrivelse ” Kommunfullmäktige Ställningstagande Borgen Kv Björnen”,
2020-12-10.
Utredning
Tidaholms Bostads AB låneskuld har ökat de senaste åren. År 2018 så
uppgick låneskulden och Tidaholm kommuns borgensförpliktelse till 57 mnkr.
Investeringsprojekt renovering av kvarteret Björnen är en del av den
långsiktiga planen som Tidaholms bostads har tagit fram. Det är också den
långsiktiga planen som behandlats i ärende 2020/415 i riskbedömningen som
genomförts. Där framgår att soliditeten kommer att minska till ca 10 % under
perioden då bolaget genomför de största investeringarna. I den långsiktiga
planen visar också bolaget att de kommer klara av de ökade lånekostnaderna
och den ökade amorteringen.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att borgensförpliktelsen till
Tidaholms Bostads AB har ökat med ca 150 mnkr senaste åren, och att det
finns en plan för att öka antalet lägenheter i kommunen. Detta är också i linje
med ägardirektivet till Tidaholms Bostads AB. Förvaltningen kan konstatera att
det är en ökad risk när bolagets skuld har ökat och soliditeten minskat. Enligt
de beräkningar som bolaget har gjort så kommer bolaget klara de ökade
kostnaderna.
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 208 317 515 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
renovering och investering av kvarteret Björnen
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Sändlista
Tidaholms bostads AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Tidaholm 2020-12-10

Kommunfullmäktige i Tidaholm

Begäran av kommunal borgen
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära kommunalborgen om
26.000.000 kr. Borgen skall användas till lån som ska finansiera renovering av Kv. Björnen.
Renoveringen omfattar 48 hyreslägenheter.

Vi begär härmed kommunalborgen om 26.000.000 kr för att renovera fastigheterna på
området Kv. Björnen.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson
VD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021/184

§ 77 Beslut om ställningstagande av förändrade ägardirektiven
TBAB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att revidera ägardirektivet för Tidaholms Bostads AB avseende
soliditetsmålet.
 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
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. Kommunstyrelsen beslutade att se över
soliditetsmålet både i 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, där det bland annat framgår att bolaget ska:




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.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att stå bakom Tidaholms bostads
ställningstagande att renovera fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Detta innebär en större investering som innebär att bolagets soliditet minskar.
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till
soliditetsmålet i ägardirektivet som uppgår till 15 %, utan att vidta försäljningar
av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från moderbolaget
vilket också får 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
bostadsbolag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera ägardirektivet för
Tidaholms Bostads AB avseende soliditetsmålet.
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att som sitt ställningstagande tillstyrka bolagets
förslag till revidering av ägardirektiven med tillägget att
soliditetsmålet år 2030 åter ska uppgå till 15 procent.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av ägardirektiv Tidaholms Bostads AB”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2021-06-14.
 Utkast 2021-05-27 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB.
 Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade ägardirektiv
Tidaholms Bostads AB, 2021-05-04.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-14
Ärendenummer
2021/184, 2021/155

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse – Revidering av ägardirektiv Tidaholms bostads
AB
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-21 att ge i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att se över soliditetsmålet i ägardirektivet för
Tidaholms Bostads AB. Kommunstyrelsen beslutade att se över
soliditetsmålet både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Tidaholms
Bostads AB har också inkommit med förfrågan om ställningstagande gällande
revidering av ägardirektivet avseende soliditetsmålet.
Beslutsunderlag
 Utkast 2021-05-27 Ägardirektiv Tidaholms Bostads AB
 Kommunfullmäktiges ställningstagande av förändrade ägardirektiv
Tidaholms Bostads AB, 2021-05-04
Utredning
Tidaholms bostads AB har antagit en långsiktig plan för att utöka antalet
hyreslägenheter i Tidaholms kommun. Planen är i linje med det beslutade
ägardirektivet, där det bland annat framgår att bolaget ska:




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.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att stå bakom Tidaholms bostads
ställningstagande att renovera fastigheterna Kaplanen 1 och Kungsbro 1.
Detta innebär en större investering som innebär att bolagets soliditet minskar.
Under den investeringstunga perioden kommer bolaget ha svårt att nå upp till
soliditetsmålet i ägardirektivet som uppgår till 15%, utan att vidta försäljningar
av andra tillgångar i bolaget, alternativt skjuta till pengar från moderbolaget
vilket också får andra konsekvenser.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Utredningens slutsatser
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
bostadsbolag.
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.
Sändlista
Tidaholms Bostads AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Kommunfullmäktige

Ärendenr:

KS 2018/11
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Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Bostad AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun den 2021-XX-XX och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den
2021-XX-XX.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet moderbolag som benämning på Tidaholms
Energi AB.

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

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

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Bostads AB verksamhet
Bolaget 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.
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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.

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

5. Insyn och ledningsfunktion
5.1 Kommunens insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen som, genom moderbolaget, utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente.
Styrelsen i moderbolaget äger ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Styrelsen i moderbolaget ska få den information och de handlingar som styrelsen begär. Moderbolaget har kommunens uppdrag att förse kommunstyrelsen med den information
från Bolaget som kommunstyrelsen önskar ta del av. Bolaget ska därför till
moderbolaget lämna den information som moderbolaget behöver för att fullgöra sina åtaganden.
Bolaget ska, i samband med sin årsredovisning, lämna en redovisning om den
verksamhet som Bolaget bedrivit under föregående kalenderår till moderbolaget. Av redovisningen ska det framgå om verksamheten har varit förenlig med
de fastställda kommunala ändamålen samt om verksamheten har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget ska även årligen redovisa hur Bolaget arbetat med att uppfylla sina
ägardirektiv.
Bolaget ska i samband med sin årsredovisning överlämna en uppföljningsrapport av den interna kontrollen till moderbolaget.
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Moderbolagets granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar
inte handlingar som enligt lag omfattas av sekretessbestämmelser.
5.2. Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i frågor som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt rörande Bolagets verksamhet. Det är moderbolagets uppgift att lämna dessa ärenden till kommunfullmäktige för ställningstagande.
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- investeringar överstigande 200 basbelopp per investeringsobjekt
- bildande och förvärv av dotterbolag
- planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Fastighetsförvärv större än 400 basbelopp
Kommunstyrelsens ställningstagande ska alltid inhämtas gällande:
- Kommunstyrelsens ställningstagande för fastighetsförvärv mellan 300400 basbelopp
Är bolagets styrelse oenig huruvida ett ärende ska underställas kommunfullmäktige och minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna i bolagsstyrelsen begär samråd ska kommunstyrelsen besluta om ärendet ska underställas
kommunfullmäktige eller inte.

6. Informationsskyldighet
6.1 Bolagets informationsskyldighet till moderbolaget och kommunstyrelsen
Information om bolagets verksamhet och ekonomisk rapportering ska lämnas
till moderbolaget i enlighet med riktlinjer som fastställs av moderbolaget. Moderbolaget ansvarar vidare för att vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen.
Bolaget ska även fortlöpande hålla moderbolaget väl informerad om bolagets
verksamhet. Detta innebär att Bolaget snarast ska anmäla följande handlingar
till moderbolaget för vidarebefordran till kommunstyrelsen:
a.) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde,
c) bolagets delårsrapporter och årsredovisning,
d) revisonberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer,
e) underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen
samt
f) övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen.
Om protokoll innehåller uppgifter som omfattas av sekretess kan sådana uppgifter utelämnas när protokollet lämnas till kommunen. Det ska dock av materialet framgå att en sådan åtgärd har skett.
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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 ha en soliditet på minst 10% och arbeta aktivt för att successivt
öka soliditeten 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. Bolaget ska
senast år 2030 återgå till en soliditet på minst 15%
7.2 Borgen
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till kommunen för lån med kommunal borgen. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår.
7.3 Avkastningskrav
Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga
långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Tidaholm med justering för Bolagets kostnader för sitt allmännyttiga uppdrag. Bolaget ska generera en direktavkastning som ligger på omkring 5 procent. Med direktavkastning
avses driftnetto i relation till fastigheternas genomsnittliga marknadsvärde
(uppskattat till taxeringsvärde gånger 1,33).1
7.4 Budget och handlingsplan
Bolaget ska för varje år fastställa en handlingsplan för de närmast kommande
två räkenskapsåren, varav det första ska detaljplaneras och budgeteras. Budget och handlingsplan ska lämnas till moderbolaget för vidarebefordran till
kommunstyrelsen senast 15 oktober varje år.
7.5 Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen redovisa hur
verksamheten bedrivits och utvecklats, mot bakgrund av det kommunala syftet.
7.6 Underlag för kommunkoncernredovisning
Bolaget ska varje år i samband med årsredovisning och delårsrapport ge moderbolaget det underlag som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna upprätta kommunkoncernens sammanställda redovisning. Bolaget har härvidlag att
följa de tidsplaner och anvisningar i övrigt moderbolaget meddelar.

Med begreppet driftnetto avses intäkter minus underhållskostnader minus driftskostnader minus fastighetsavgift.
1
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7.7 Upphandling
Bolaget ska tillämpa gällande lagbestämmelser om offentlig upphandling. Bolaget ska där så är lämpligt delta i de samordnade upphandlingar som genomförs i kommunkoncernen.

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

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

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

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

Tidaholm 2021-05-04

Kommunfullmäktige i Tidaholm

Ändring av ägardirektiv
Styrelsen i Tidaholms Bostads AB har gett VD i uppdrag att begära Tidaholms
kommunfullmäktiges ställningstagande kring förändring av ägardirektiv till Tidaholms
Bostads AB.
Tidaholms Bostads AB har även arbetat med att förändra modellen kring att beräkna
avkastningskravet i det befintliga ägardirektivet. TBAB har kommit fram till att dagens
beräkningsmodell är bra och behöver därför inte ändras. Detta ger oss också möjligheten att
mäta kommande utfall mot historiska utfall.
Tidaholms Bostads AB föreslår en ändring av soliditetsmål i gällande ägardirektiv från 15%
till 10%, se bilaga.
Vi begär härmed Tidaholms kommunfullmäktige ställningstagande till förändrade
ägardirektiv enligt bilaga.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson
VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-17
Ärendenummer
2020/317

Kommunstyrelsen

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

Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning efter
återremiss
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-09-03 (§ 100/2020) att föreslå
kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen till
Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt att
ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt upprättat
underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att sälja den
kommunala gatubelysningen till TEAB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse av
kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett ovanstående och har 2021-04-22 (§
61/2021) beslutat att överlämna upprättad utredning som svar på
kommunstyrelsens begäran om komplettering i ärendet.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/2021 ”Beslut om
komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, 2021-04-22.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2021 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08.
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04.
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.
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Utredning
Av den rättsutredning, daterad 2020-10-13, som låg till grund för återremissen
framgår att samhällsbyggnadsnämnden behövde komplettera underlaget med
följande:
- Genomgång av ägarförhållandena för att se om dessa påverkar
överlåtelsen (fastighetsrätt)
- Komplettering med uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden avser
säkerställa att överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet
statsstöd (konkurrensrätt).
- Komplettering med utredning om vilka befogenheter förvaltningen har
att besluta om en projektering ska ske på belysningsanläggning som i
det läget ägs av en annan part, dvs. TEAB. Om utredningen visar att
det skulle vara möjligt krävs även en komplettering av om det är
förvaltningen, nämnden eller annan kommunal instans som har rätt att
besluta om detta samt om hur kommunens investeringsprocess
påverkar ett sådant ärende. En liknande genomgång krävs av de
bilagda matriserna där olika ansvarsområden framgår
(ägarförhållandena).
Vidare framgick av beslutet att samhällsbyggnadsnämnden behövde
komplettera underlaget med en jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om
investeringen genomförs av kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.
Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut till en utredning av
förvaltningen (tjänsteskrivelse 2021-03-12). Under varje rubrik redogörs för
vad som framgår av samhällsbyggnadsnämndens utredning i de olika
områdena.
Ekonomisk jämförelse
På investeringssidan finns behov av investeringar inom gatljus på mer än 10
miljoner kr den närmaste tiden. Bedömningen är att den investeringsplan som
nu ligger för Tidaholms kommun 2021-2031 redan har behov specificerade,
som riskerar att prioriteras bort. Tidigare angivna nivåer på årlig
investeringstakt som kan nås utan att öka belåningsgrad bedöms överstigas
vad gäller majoriteten av de kommande åren, detta utan att någon större
kommunal verksamhetsutökning såsom en ny skola finns med i bedömningen.
För 2021 har maximalt 1 miljon kr för detta ändamål inom ramen för gata/park
underhållspott avsatts, vilket utifrån ovan bedömning gör att dessa viktiga
miljöinvesteringar får vänta i mer än 10 år. Att då låta TEAB genomföra
investeringen snabbare via ett incitamentsavtal bedöms därför som
fördelaktigt.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte finns någon total
jämförelse mellan om kommunen skulle genomföra de planerade och
nödvändiga investeringarna istället för bolaget. Att försälja gatubelysningen till
bolaget och låta dem genomföra investeringen innebär att kommunen betalar
en avgift till bolaget istället för att få kostnader i form av ränta och
avskrivningar för kommunen. Enligt Samhällsbyggnadsnämnden utredning
framgår att det finns synergieffekter som kommer minska kostnaderna för
både bolaget och Kommunen vilket skulle innebära att detta är en ekonomisk
fördelaktig affär.
Kommunstyrelsen
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I kommunens redovisning och anläggningsregister är en anläggning
bokförd som "gatubelysning" och den har värdet 4000 tkr. När det
gäller övrig gatubelysning behövs en värdering av hur stor del av
genomförda investeringar som är gatubelysning.
Fastighetsrätt
I princip all kommunal gatubelysning är idag belägen på kommunal mark, inte
på privatägd, och utgör därmed fastighetstillbehör. I dagsläget ser
samhällsbyggnadsnämnden inte någon risk i att befintlig belysning utgör
fastighetstillbehör, då det inte finns några planer att avyttra någon kommunal
mark där gatubelysning är belägen.
Vidare innebär den föreslagna överlåtelsen av gatubelysning till TEAB att
befintliga belysningspunkter efterhand kommer att bytas ut av TEAB till nya
anläggningar, och därmed inte längre utgöra fastighetstillbehör, då de nya
belysningspunkterna kommer att ses som lös egendom anlagd och ägd av
TEAB på kommunal mark. TEAB ser inte heller några direkta risker med detta.
Kommunledningsförvaltningen anser att återremissen i denna del därmed är
besvarad.
Konkurrensrätt
Samhällsbyggnadsnämnden ser att rätt incitament nås om ägandet av hela
anläggningen flyttas över till TEAB. Syftet är inte att flytta en värdefull tillgång
utan att ge rätt gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön.
Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att frågan om marknadsvärde
kontra bokfört värde i viss mån är sekundär.
Vidare innebär de åtaganden hos TEAB som följer av det föreslagna
upplägget att stora delar av anläggningen byts ut av TEAB inom bara några
år, då nuvarande anläggning bedöms vara i förhållandevis stort
investeringsbehov. Att befintlig anläggning vid överlåtelsetillfället därför skulle
ha ett marknadsvärde som nämnvärt överstiger det bokförda värdet bedöms
som mindre sannolikt, och det bedöms snarare bli upp till TEAB att efter
överlåtelsen höja anläggningens värde genom egna investeringar. Värt att
nämna är även att ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna
redan idag delvis ägs av TEAB, vilket gör att ett teoretiskt marknadsvärde på
de delar av anläggningen som faktiskt överlåts bedöms vara beroende av att
det just är TEAB som köper, och därmed svårt att värdera högre än det
bokförda värdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att begära komplettering med
uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden avser att säkerställa att
överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet statsstöd enligt EU:s
regler om statsstöd. Ett sätt att ge otillåtet stöd är att sälja en tillgång för lägre
pris än marknadsvärdet. Att syfte inte är att flytta en värdefull tillgång utan att
”ge rätt gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön” har
härvid inte någon betydelse.
Det betyder att ett sätt att säkerställa att försäljning inte sker till underpris är
att fastställa marknadsvärdet. Samhällsbyggnadsnämnden har inte fastställt
marknadsvärdet men har konstaterat att nuvarande anläggning är i
förhållandevis stort investeringsbehov samt att TEAB delvis redan äger
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ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna och därmed bedömt
att risken att marknadsvärdet nämnvärt överstiger det bokförda värdet som
osannolikt.
Kommunledningsförvaltningen anser att samhällsbyggnadsnämnden motiverat
varför det inte är nödvändigt att fastställa marknadsvärde och instämmer i
bedömningen. Återremissen är därmed besvarad i denna del.
Ägarförhållandena
Begreppet projektering i rapporten skall inte sammanblandas med
projektering/planering som återfinns i kommunens investeringsprocess. I detta
fall avses det ”praktiska genomförandet i en byggprocess” dvs. ta fram
ritningar, beskrivningar och tekniska utredningar som skapar ett underlag för
vad man vill införskaffa för typ av belysning och hur den skall byggas. I syfte
att undvika sammanblandning ändras rapportens begrepp projektering till
teknisk utredning. Att bedriva en teknisk utredning tillsammans mellan
parterna bedöms som ändamålsenligt i detta ärende.
Kommunledningsförvaltningen anser att återremissen i denna del därmed är
besvarad.
Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning.
Utredningens slutsatser
Samhällsbyggnadsnämnden har utrett och besvarat de frågor som var
anledningen till att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i samhällsbyggnadsnämndens
bedömningar och anser att återremissen är besvarad.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen ska besluta
att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt samhällsbyggnadsnämndens
ursprungliga förslag, dock med tillägget att ingåendet av driftsavtal ska
annonseras i förväg enligt 10 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling
(2016:1145, LOU).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- föreslå kommunfullmäktige att besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen,
- ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysning i Tidaholm enligt
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
att sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB, samt efter
annonsering om tilldelning av kontrakt enligt 10 kap. 5 § LOU.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
Tidaholms Energi AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/407

§ 61 Beslut om komplettering i ärende om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad
utredning som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om
komplettering i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
samhällsbyggnadsnämndens förslag kring ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning för komplettering kring juridiska och ekonomiska
frågeställningar.
Förvaltningen har upprättat en utredning i form av en tjänsteskrivelse,
innehållandes bedömningar kring de frågor som lyfts i kommunledningens
rättsutredning daterad 2020-10-13, vilken avser att besvara
kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om komplettering.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
överlämna upprättad utredning som svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts begäran om komplettering i ärendet.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 ”Beslut
om komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-12
Ärendenummer
2020/407

Samhällsbyggnadsnämnden

Johan Elgh
0502-60 60 85
johan.elgh@tidaholm.se

Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
samhällsbyggnadsnämndens förslag kring ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning för komplettering kring juridiska och ekonomiska
frågeställningar.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26
Utredning
Det huvudsakliga syftet med det föreslagna upplägget i ”ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning” är att skapa strategiskt smarta
gränssnitt med rätt incitament och kompetensfördelning, för att sänka
kostnader och nå en lägre miljöpåverkan.
På investeringssidan finns behov av investeringar inom gatljus på mer än 10
MSEK den närmaste tiden. Bedömningen är att den investeringsplan som nu
ligger för Tidaholms kommun 2021-2031 redan har behov specificerade, som
riskerar att prioriteras bort. Tidigare angivna nivåer på årlig investeringstakt
som kan nås utan att öka belåningsgrad bedöms överstigas vad gäller
majoriteten av de kommande åren, detta utan att någon större kommunal
verksamhetsutökning såsom en ny skola finns med i bedömningen.
För 2021 har maximalt 1 MSEK för detta ändamål inom ramen för gata/park
underhållspott avsatts, vilket utifrån ovan bedömning gör att dessa viktiga
miljöinvesteringar får vänta i mer än 10 år. Att då låta TEAB genomföra
investeringen snabbare via ett incitamentsavtal bedöms därför som
fördelaktigt.
Att denna typ av investeringar ligger inom ramen för TEAB naturliga
omfattning borgar för synergieffekter i själva upphandlingsfasen. Givet
inköpskraft, kompetens och synergi i planering bedöms alltså en investering
av gatljus kunna optimeras i TEAB regi kontra Tidaholms kommun.
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Avseende driften finns flera andra synergiaspekter. TEAB genomför redan
idag tillsyn och skötsel. Att då i samband med exempelvis en
funktionsrondering direkt genomföra insatser som idag ligger på Tidaholms
kommun kortar ledtider och effektiviserar utförandet. Vidare kan exempelvis
utrustning och maskiner nyttjas mer effektivt.
Syftet med modellen är att skapa en transparent prissättning där båda parter
tjänar på modellen. Det finns framförallt energikostnader som idag är helt
onödiga kostnader. En annan vinnare är klimatet och miljön i och med att
gamla dåliga energi-ineffektiva armaturer byts ut.
Förvaltningen gör följande bedömningar kring de frågor som lyfts i
rättsutredningen daterad 2020-10-13.
Kommunalrätt
Förvaltningen instämmer i den bedömning som kommunledningen gör
gällande kommunalrättsliga frågor, och att överlåtelsen av gatubelysning i sig
inte strider mot det kommunalrättsliga regelverket. Förvaltningen har ingen
synpunkt kring kravet hos TEAB att bolaget bör ändra bolagsordning eller sina
ägardirektiv, mer än att detta, så som föreslås i rättsutredningen, rimligtvis
sker i samband med en överlåtelse av gatubelysningen.
Fastighetsrätt
Förvaltningen instämmer i bedömningen att den belysning som kommunen
idag äger och är belägen på av kommunen ägd mark utgör fastighetstillbehör,
enligt gällande rättsordning. Förvaltningen kan vidare konstatera att i princip
all kommunal gatubelysning idag är belägen på kommunal mark, och ej på
privatägd, och därför utgör fastighetstillbehör.
I dagsläget ser inte förvaltningen någon risk i att befintlig belysning utgör
fastighetstillbehör, då det inte finns några planer att avyttra någon kommunal
mark där gatubelysning är belägen. Vidare så innebär den föreslagna
överlåtelsen av gatubelysning till TEAB att befintliga belysningspunkter
efterhand kommer att bytas ut av TEAB till nya anläggningar, och därmed inte
längre utgöra fastighetstillbehör, då de nya belysningspunkterna kommer att
ses som lös egendom anlagd och ägd av TEAB på kommunal mark.
Efter dialog med TEAB ser det kommunala bolaget inga direkta risker kring
ägande av befintlig belysning, som ej är gällande mot tredje part.
Upphandlingsrätt
Förvaltningen instämmer i den bedömning som görs i rättsutredningen samt
promemorian, att eventuella upphandlingsrättsliga risker bedöms som låga,
och har inget mer att tillägga.
Konkurrensrätt
Förvaltningen ser att rätt incitament nås om ägandet av hela anläggningen
flyttas över till TEAB. Syftet är inte att flytta en värdefull tillgång utan att ge rätt
gränssnitt i att utveckla belysningen för Tidaholm och miljön. Utifrån detta gör
förvaltningen bedömningen att frågan om marknadsvärde kontra bokfört värde
i viss mån är sekundär.

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

3/3
93
Vidare innebär de åtaganden hos TEAB som följer av det föreslagna
upplägget att stora delar av anläggningen byts ut av TEAB inom bara några
år, då nuvarande anläggning bedöms vara i förhållandevis stort
investeringsbehov. Att befintlig anläggning vid överlåtelsetillfället därför skulle
ha ett marknadsvärde som nämnvärt överstiger det bokförda värdet bedöms
som mindre sannolikt, och det bedöms snarare bli upp till TEAB att efter
överlåtelsen höja anläggningens värde genom egna investeringar. Värt att
nämna är även att ledningarna i anläggningen mellan belysningspunkterna
redan idag delvis ägs av TEAB, vilket gör att ett teoretiskt marknadsvärde på
de delar av anläggningen som faktiskt överlåts bedöms vara beroende av att
det just är TEAB som köper, och därmed svårt att värdera högre än det
bokförda värdet.
Risker kring marknadsvärde kontra bokfört värde bedöms slutligen minimeras
i och med förslaget på en klausul i avtalet om att kommunen vid varje tillfälle
under 10 år kan köpa tillbaka anläggningen för bokfört värde, samt att
kommunen är 100% ägare av TEAB, vilket visserligen kan ändras i framtiden,
men då finns som sagt möjligheten att använda sig av återköpsklausulen.
Ägarförhållandena
Begreppet projektering i rapporten skall inte sammanblandas med
projektering/planering som återfinns i kommunens investeringsprocess. I detta
fall avses det ”praktiska genomförandet i en byggprocess” dvs ta fram
ritningar, beskrivningar och tekniska utredningar som skapar ett underlag för
vad man vill införskaffa för typ av belysning och hur den skall byggas. I syfte
att undvika sammanblandning ändras rapportens begrepp projektering till
teknisk utredning. Att bedriva en teknisk utredning tillsammans mellan
parterna bedöms som ändamålsenligt i detta ärende.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad
utredning som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om
komplettering i ärendet.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 126 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse
av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-09-03 (§ 100/2020) beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen
till Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt
att ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB.
Till grund för beslutet ligger bl.a. en rapport från
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB ”Färdigt ljus i
Tidaholm” (nedan rapporten).
I rapporten anges (avsnitt 13, s. 8) att samverkan med Varberg har gett flera
bra erfarenheter och dokument. Varbergs kommun ska härvid ha hanterat de
juridiska aspekterna när det gäller t.ex. upphandling. I beslutsunderlaget finns
dock inte någon dokumentation med från Varbergs kommun som berör de
rättsliga aspekterna eller något annat.
Kommunledningsförvaltningen har efterfrågat vilken dokumentation som finns i
ärendet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och därvid inhämtat en
promemoria angående fråga om överföring av belysningsanläggningar.
Promemorian är skriven av advokater vid MAQS advokatbyrå i Göteborg och
såvitt framgår beställd av Varberg Energi AB (VEAB).
Advokaterna går igenom de rättsliga förutsättningarna för ett förslag i
Varbergs kommun benämnt ”Färdigt ljus” som i huvuddrag beskrivs som att
VEAB övertar äganderätten till befintliga belysningsanläggningar från
Varbergs kommun samtidigt som hamn- och gatuförvaltningen fortsatt har
rådighet över anläggningarna. Såvitt framgår av underlaget är upplägget
detsamma som, eller mycket likt, samhällsbyggnadsnämndens förslag varför
genomgången av de rättsliga förutsättningarna är relevanta även i Tidaholms
fall (se även avsnitt 13, s. 8, rapporten).
Det framgår av promemorian att ärendet involverar följande legala
rättsområden: kommunalrätt, fastighetsrätt, upphandlingsrätt, skatterätt och
konkurrensrätt.
Sammanfattningsvis anser advokatbyrån följande (s. 3 promemorian):
- det finns inte några kommunalrättsliga hinder för överlåtelsen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

genom överlåtelsen kommer Varbergs kommun att behöva anskaffa
belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig
upphandling
överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett
upphandlingsperspektiv, som kan minimeras genom föreslagna
åtgärder
Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta
belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man
underprisöverlåtelsen (Varbergs kommun avsåg överlåta
belysningsanläggningen till bokfört värde) kan konkurrensrättsligt
innebära ett förbjudet statligt stöd
parterna rekommenderas att vända sig till en revisor i frågan om det
finns redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra
fastighetstillbehör skilt från fastigheterna

I rättsutredning 2020-10-13 görs en genomgång av de råd som ges i
promemorian för att minska vissa legala risker, utifrån uppgifterna i
samhällsbyggnadsnämndens rapport. Genomgången visar att komplettering
krävs i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen önskar även en komplettering med en
jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om investeringen genomförs av
kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.
Ärendet behöver beredas ytterligare. Kommunledningsförvaltningen anser att
samhällsbyggnadsnämnden behöver ta ställning till de frågeställningar som
anges i rättsutredning 2020-10-13 samt komplettera med en jämförelse av de
ekonomiska skillnaderna.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att återremittera ärendet
till samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt
jämförelse av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande gatubelysning”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-21.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08.
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04.
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-09-03 (§ 100/2020) beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja den kommunala gatubelysningen
till Tidaholms Energi AB (TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen samt
att ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm enligt
upprättat underlag, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
sälja den kommunala gatubelysningen till TEAB.
Till grund för beslutet ligger bl.a. en rapport från
samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB ”Färdigt ljus i
Tidaholm” (nedan rapporten).
Beslutsunderlag
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 100/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-09-03.
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08.
 Erbjudande kommun belysning kalkyl, 2020-06-04.
 Rapport ”Färdigt ljus i Tidaholm”, 2020-01-09.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.
Utredning
I rapporten anges (avsnitt 13, s. 8) att samverkan med Varberg har gett flera
bra erfarenheter och dokument. Varbergs kommun ska härvid ha hanterat de
juridiska aspekterna när det gäller t.ex. upphandling. I beslutsunderlaget finns
dock inte någon dokumentation med från Varbergs kommun som berör de
rättsliga aspekterna eller något annat.
Kommunledningsförvaltningen har efterfrågat vilken dokumentation som finns i
ärendet hos samhällsbyggnadsförvaltningen och därvid inhämtat en
promemoria angående fråga om överföring av belysningsanläggningar.
Promemorian är skriven av advokater vid MAQS advokatbyrå i Göteborg och
såvitt framgår beställd av Varberg Energi AB (VEAB).
Advokaterna går igenom de rättsliga förutsättningarna för ett förslag i
Varbergs kommun benämnt ”Färdigt ljus” som i huvuddrag beskrivs som att
VEAB övertar äganderätten till befintliga belysningsanläggningar från
Varbergs kommun samtidigt som hamn- och gatuförvaltningen fortsatt har
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rådighet över anläggningarna. Såvitt framgår av underlaget är upplägget
detsamma som, eller mycket likt, samhällsbyggnadsnämndens förslag varför
genomgången av de rättsliga förutsättningarna är relevanta även i Tidaholms
fall (se även avsnitt 13, s. 8, rapporten).
Det framgår av promemorian att ärendet involverar följande legala
rättsområden: kommunalrätt, fastighetsrätt, upphandlingsrätt, skatterätt och
konkurrensrätt.
Sammanfattningsvis anser advokatbyrån följande (s. 3 promemorian):
-

det finns inte några kommunalrättsliga hinder för överlåtelsen
genom överlåtelsen kommer Varbergs kommun att behöva anskaffa
belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig
upphandling
överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett
upphandlingsperspektiv, som kan minimeras genom föreslagna
åtgärder
Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta
belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man
underprisöverlåtelsen (Varbergs kommun avsåg överlåta
belysningsanläggningen till bokfört värde) kan konkurrensrättsligt
innebära ett förbjudet statligt stöd
parterna rekommenderas att vända sig till en revisor i frågan om det
finns redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra
fastighetstillbehör skilt från fastigheterna

I rättsutredning 2020-10-13 görs en genomgång av de råd som ges i
promemorian för att minska vissa legala risker, utifrån uppgifterna i
samhällsbyggnadsnämndens rapport. Genomgången visar att komplettering
krävs i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen önskar även en komplettering med en
jämförelse av de ekonomiska skillnaderna om investeringen genomförs av
kommunen eller, som i förslaget, av bolaget.
Barnrättsbedömning
En tidigare instans har redan gjort en relevant barnrättsbedömning.
Utredningens slutsatser
Ärendet behöver beredas ytterligare. Kommunledningsförvaltningen anser att
samhällsbyggnadsnämnden behöver ta ställning till de frågeställningar som
anges i rättsutredning 2020-10-13 samt komplettera med en jämförelse av de
ekonomiska skillnaderna.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare utredning samt jämförelse
av kostnad av investeringarna om överlåtelsen inte sker.
Sändlista
Samhällsbyggnadsnämnden
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Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning till
kommunalt bolag
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige
besluta att sälja den kommunala gatubelysningen till Tidaholms Energi AB
(TEAB) för bokfört värde vid överlåtelsedagen.
Nedan följer en genomgång av de juridiska aspekter som tas upp i den
juridiska promemorian från MAQS Advokatbyrå (nedan promemorian) vid en
genomlysning av en liknande affär i Varbergs kommun och hur de påverkar
underlaget i det här ärendet samt övriga frågeställningar som framkommit.
Kommunalrätt
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725, KL)).
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd,
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).
Om en kommun med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kommunal
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige bl.a. fastställa
det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för
verksamheten anges i bolagsordningen (10 kap. 3 § p. 1-2 KL).
TEAB är ett helägt kommunalt bolag. Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår
att bolagets syfte bl.a. 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 sälja
sin egen producerad el.
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Detta framgår även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven ska bolaget
även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande planer på en ny
eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2.
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för
kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning. I detta får gatubelysning
anses ingå.
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL. Det kan dock
konstateras att gatubelysning inte ryms i TEAB:s bolagsordning eller i
ägardirektiven. Dessutom ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande vid planer på ändrad inriktning på bolaget.
Ovan bedömning framgår även av den juridiska promemorian från MAQS
Advokatbyrå (nedan promemorian). I promemorian, som skrevs 2015,
hänvisas dock till den gamla kommunallagen.
I promemorian görs vidare bedömningen att överlåtelse av
belysningsanläggningarna till bokfört värde inte strider mot kommunalrätten då
det finns stöd i litteraturen för att rena interntransaktioner mellan kommunen
och ett helägt kommunalt bolag inte behöver genomföras till marknadspris.
Sammanfattningsvis behöver styrelsen fatta beslut om att inhämta
kommunfullmäktiges ställningstagande samt om att föreslå de nödvändiga
ändringarna i bolagsordningen och ägardirektiven. Det är lämpligt om det sker
i samband med ärendet om själva överlåtelsen.
Fastighetsrätt
I promemorian konstateras att gatubelysningen utgör fastighetstillbehör för de
fastigheter de står på, om det är samma ägare (s. 6 ff). Det innebär då bl.a. att
föremålet ingår i en överlåtelse av fastigheten och att panträtt till en fastighet
omfattar även fastighetstillbehör.
Det framgår inte av rapporten om samtlig gatubelysning i Tidaholms kommun
är placerad på fastigheter som ägs av kommunen eller om det även finns
fastigheter med andra ägare.
För det fall kommunen äger fastigheten är gatubelysningen fastighetstillbehör
och blir det aktuellt att överlåta någon sådan fastighet till tredje part ingår även
gatubelysningen i överlåtelsen. Gatubelysningen kommer även att ingå i
eventuell panträtt av fastigheten.
Gatubelysning på fastighet som ägs av annan än Tidaholms kommun är lös
egendom och kan överlåtas med verkan mot tredje part utan att fastigheten
överlåts.
Ägarförhållandena framgår inte av rapporten. Samhällsbyggnadsnämnden bör
gå igenom dessa för att se om det påverkar överlåtelsen.
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Upphandlingsrätt
I promemorian konstateras att Varbergs kommun kommer att behöva anskaffa
belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig upphandling
då det inte finns något undantag som tillåter direktupphandling. Vidare anges
risker i överlåtelsevillkoren som objektivt sett kan ses som att Varbergs
kommun redan beslutat att tilldela VEAB ett kommande upphandlingskontrakt
vilket skulle innebära att förutsättningarna för att klandra överlåtelsen är
uppfyllda. Advokatbyrån föreslår härvid åtgärder för att minimera denna risken
(se s. 13 ff).
En av åtgärderna är att det inte bör finnas en återköpsklausul i avtalet om
överlåtelsen av belysningsanläggningarna för att överföringen av den
kommunala angelägenheten inte bör uppfattas som tidsbegränsad. Av
rapporten framgår att det ska finnas en återköpsklausul i avtalet mellan
Tidaholms kommun och TEAB.
Vid kontakt med jurist Pär Gunnarsson på upphandlingsenheten i Skövde för
genomgång av synpunkterna framgår dock att han anser att själva
belysningen inte behöver annonseras med hänsyn till att det på grund av
tekniska skäl endast finns en leverantör (6 kap. 14 § punkten b, lag
(2016:1145) om offentlig upphandling). Då finns också möjlighet att annonsera
i förväg att kommunen kommer gå tillväga på det viset. Vidare framgår att det
är väldigt ovanligt med diskussioner om förtäckta upphandlingsavtal, varför
den risken bedöms som mycket låg.
Sammanfattningsvis är därmed den upphandlingsrättsliga risken låg.
Konkurrensrätt
Varbergs kommun skulle, precis som i samhällsbyggnadsnämndens förslag,
sälja anläggningen till bokfört värde. I Tidaholms fall innebär det 4 000 tkr, det
finns inte något marknadsvärde fastställt i rapporten.
Försäljning till underpris till ett företag kan anses utgöra statsstöd enligt EU:s
regler om statsstöd. Då får ett sådant stöd inte lämnas förrän det godkänts av
EU-kommissionen. Detta gäller dock inte stöd av mindre betydelse, gränsen
för detta är 200 000 euro till ett företag under tre beskattningsår i rad. Med
anledning av dessa regler rekommenderar promemorian att marknadsvärdet
fastställs, att information om storleken på stödet ges till VEAB och att ett
centralt register upprättas med uppgift om stöd som beviljats för att kontrollera
att det inte överskrider gränsbeloppet.
Komplettering behöver ske med uppgift om hur samhällsbyggnadsnämnden
avser att säkerställa att överlåtelsen inte kan komma att innebära ett otillåtet
statsstöd.
Ägarförhållandena
Förslaget innebär att kommunen överför ägandet av belysningsanläggningen
till TEAB. Under p. 4 ”Omfattning” i rapporten framgår vad detta innebär och
vilka uppgifter som TEAB tar över. Det framgår bl.a. av avsnittet att
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projektering av åtgärder utförs av bolaget och redovisas för förvaltningen som
beslutar om föreslagen åtgärd ska genomföras.
Komplettering behövs med utredning om vilka befogenheter förvaltningen har
att besluta om en projektering ska ske på belysningsanläggning som i det
läget ägs av en annan part, dvs. TEAB. Om utredningen visar att det skulle
vara möjligt krävs även komplettering av om det är förvaltningen, nämnden
eller annan kommunal instans som har rätt att besluta om detta samt om hur
kommunens investeringsprocess påverkar ett sådant ärende. En liknande
genomgång krävs av de bilagda matriserna där olika ansvarsområden
framgår.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 45 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 100 Beslut om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid
överlåtelsedagen,
o ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm
enligt upprättat underlag, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att effektivisera och möjliggöra rationella investeringar som ger
miljömässiga fördelar föreslås ett förändrat gränssnitt avseende gatljus i
kommunen.
Ägandet tas över av TEAB mot bokfört värde. Ett köpeavtal skrivs och
anläggningarna överförs till TEAB mot en likvid motsvarande det bokförda
värdet per övertagandedagen.
Omfattande utbytesinvesteringar till LED påbörjas som ger miljömässiga och
ekonomiska fördelar. TEAB ersätts med en löpande kostnad per ljuskälla
omfattande samtliga kostnader för ”färdigt ljus”.
Baserat på de ekonomiska förutsättningarna som föreligger ges en rabatt
under 2020 och 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och TEAB har i samverkan utrett ärendet.
Utredningen har sammanställts i upprättad rapport.
Rapporten pekar på flera fördelar med det föreslagna upplägget. Nämnden vill
framförallt lyfta fram möjligheten att skapa en affärsmodell som av naturen
driver investeringar i ny teknik som ger ekonomiska och miljömässiga effekter
när de väl finansierats och genomförts. Det tillsammans med argument inom
kompetens, samverkan, förutsägbarhet ger att det föreslagna upplägget anses
som fördelaktigt.
Prisnivån som föreslås har kalkylerats fram. I jämförelse med SKR:s
sammanställning över ett antal kommuners prisnivåer inom gatljus bedöms
den som konkurrensmässig. Prisnivån kan under avtalstiden justeras baserat
på exempelvis kostnadsutveckling inom området, dock fortsatt med incitament
kring effektivisering och miljömässighet.
Kalkylen har kompletterats med ett förslag på en inledande rabatt som
möjliggör en besparing under det första året (prel. 2021 helår) då Tidaholms
kommuns ekonomi bedöms som extra ansträngd. Rabatten anses som rimlig
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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då den effekt som nyinvesteringar ger och som kommunen köper de facto inte
uppkommer förrän utbyten är genomförda, dvs först under senare delen av
2021. Driftsavtalet bör vara långsiktigt för att möjliggöra de effekter som
efterfrågas, där 10 års löptid föreslås.
I köpeavtalet för gatubelysningen skall en återköpsklausul finnas, som
möjliggör att Tidaholms kommun kan återgå till den ansvarsfördelning som
finns idag.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid
överlåtelsedagen,
o ingå ett driftsavtal med TEAB för gatubelysningen i Tidaholm
enligt upprättat underlag, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 73/2020
”Information om ändrat ansvarsförhållande för gatubelysning”,
2020-08-24.
 Tjänsteskrivelse ”Ändrat gränssnitt Samhällsbyggnadsnämnden/TEAB
för gatljus”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-08-12.
 Gatubelysning Jämförelse SKR, 2020-06-08.
 Erbjudande kommun belysning, 2020-06-04.
 Rapport färdigt ljus inkl. 3 bilagor, 2020-01-09
Sändlista
Kommunfullmäktige
TEAB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

750 kr/ljuspunkt ger oss en bra position

Dagens läge ca 350+850=1200 kr/ljuspunkt
104

Erbjudande till kommun:
Fritt ljus 2020-07-01 till 2021-07-01 (gatubelysningen, julbelysningen, "mysbelysning")
Tar över all drift, felanmälan, kostnader
4 MSEK i köpeskilling
Reducerad hyra 2021,2022 652-704 kr/punkt
Hyra framåt enligt tidigare rapport 750kr/belysningspunkt from 2023-01-01
Hyra
2020 Q3+Q4
2021 Q1+Q2
2021 Q3+Q4
2022
2023

0 kr/punkt
0 kr/punkt
939 575
2 035 264
2 168 250

0
0
652
704
750

kr/punkt
kr/punkt
kr/punkt
kr/punkt
kr/punkt

Bytta lampor
181 (akuta)
1085
1988
2891

Värde ca 1.5 MSEK
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Färdigt Ljus i Tidaholm
RAPPORT FRÅN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN OCH
TIDAHOLMS ENERGI AB
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Tidaholms Energi AB under
många år arbetat med att utveckla offentlig belysning till att vara energieffekt iv.
Med Färdigt Ljus i Tidaholms överförs ägandet av belysningsanläggningen till
Tidaholms Energi AB. Övertagandet är en möjlighet att samordna och effektivisera
gatubelysningsverksamheten inom kommunkoncernen samtidigt som
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsatt har rådighet över belysningsanläggningen.
Färdigt Ljus ger förutsättning att arbeta aktivt med att införa LED-belysning i
Tidaholms kommun. Fördelar med det vita LED-ljuset är att det upplevs säkert och
tryggt, har bra färgåtergivning med fritt val av färgtemperatur och genom minskad
energiförbrukning sparar miljö och ekonomi.
En rad samordningsfördelar har identifierats vilka realiseras med införande av Färdigt Ljus:


Förvaltningen och bolaget kommer fortsatt ha mycket samverkan men
fördelningen av ansvar gör att rätt fokus kan läggas på rätt saker och det
totala resultatet optimeras.



Förvaltningen har en motpart för frågor avseende belysningsanläggningen.
Minskar administration och säkerställer servicegrad. Kompetensen samlas
att äga och driva elanläggningar på ett ställe i kommunen. För bolaget
innebär det bredare verksamhet där resurser, beredskaps- organisation,
fordon mm, kan samordnas



Bolaget kan, med en utökad belysningsanläggning, få ekonomiska fördelar
vid upphandling av material och tjänster.



Det stora investeringsbehov som föreligger är kostsamt och svårt att
prioritera i kommunal regi. Det är först när investeringen skett som den
ekonomiska och miljömässiga effekten uppkommer vilket talar för ett
annat affärsupplägg som kan ge denna win/win effekt snabbt.

1. Syfte
Färdigt Ljus ger möjlighet att utveckla och effektivisera kommunens
belysningsverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen (förvaltningen) och
Tidaholms Energi AB (bolaget) arbetar gemensamt med att spara miljön genom
mindre energianvändning och med ny belysning öka tryggheten hos kommunens
invånare i det offentliga rummet. Den minskade energikostnaden används till att
finansiera LED- ombyggnaden och öka reinvesteringen i befintlig
belysningsanläggning. Rapporten beskriver omfattning och arbetssätt mellan
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Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tidaholms Energi AB inom ramen för Färdigt
Ljus.

2. Avgränsning
Förvaltningen ansvarar och finansierar nya belysningsanläggningar utifrån en dialog
med bolaget avseende exempelvis standarder.
Bolaget ansvarar för drift, underhåll och reinvestering på befintlig och ny
tillkommande belysningsanläggning. Bolaget projekterar ombyggnad av befintlig
belysningsanläggning samt projekterar och utför nya belysningsanläggningar där
förvaltningen inte handlar upp som general- eller total- entreprenad.

3. Bakgrund
Tidaholms kommun har sedan tidigare ett Förvaltningsavtal med Tidaholm Energi AB
omfattande leverans av energi, drift & underhåll och förnyelse av
gatubelysningsanläggningen inom Tidaholms kommun.
Vid samrådsmöte mellan TEAB och Tidaholms kommun har ett antal nya
samverkansprojekt initierats, där ”färdigt ljus” bedömdes som intressant.
VD för Tidaholm Energi AB fick under hösten 2019 uppdrag av styrelsen i Tidaholm
Energi AB att framställa förslaget om Färdigt Ljus till ägaren, Tidaholms kommun.
Under början på 2020 justerades förslaget för att möjliggöra en snabb effekt utifrån
rådande ekonomiska läge.

4. Omfattning
Tidaholms kommuns anläggning för offentlig belysning överförs till bolaget enligt de
ekonomiska förutsättningar som kommunen och bolaget avtalar. En återköpsklausul
skall finnas med i det avtal som träffas mellan kommunen och bolaget.
Som ägare tar bolaget över befintliga avtal med övriga entreprenörer som utför
arbeten på belysningsanläggningen inom kommunen. Bolaget tar också över
samtliga leveranspunkter för el till anläggningen som ägs av kommunen och svarar
för betalning av fakturerade nät- och elhandels- avgifter.
Bolaget har funktionsansvar för anläggningen och utför drift, underhåll och reinvestering.
Ingående delar enligt följande:




Styrning av brinntid för anläggningen.
Rondering av anläggningen som säkerställer en säker och bra funktion. Registrering och
dokumentation av felanmälan och åtgärder.
Felavhjälpning, omedelbar åtgärd/ inom 3 dagar/ inom 3 veckor. Beredskap/ jour för
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insatser på anläggningen 24 timmar/ dygn. Felsökning och reparation av kabelfel i
anläggningen.









Hantering av trafikskador och övrig åverkan på anläggningen. Kabelutsättning av
belysningskablar vid schaktarbeten.
Rostskadebesiktning av belysningsstolpar.
Ajourhållning av digitalt kartmaterial samt register över samtliga ljuspunkter. Planering
och arbetsledning av drift, ombyggnad och reinvestering.
Arbeten på anläggningen utförs enligt gällande arbetsmiljöföreskrifter. Arbete på
anläggningen utförs med skylift för eldrift - bra för montörer, allmänhet och miljön.
Bolaget har elbehörighets- och anläggningsansvar för belysningsanläggningen.
Bolaget ansvarar för TA-planer, tillstånd mm, vid arbete på Kommunens och
Trafikverkets vägar.
Bolaget ansvarar som Bas-P och Bas-U vid arbete på anläggningen.
Bolaget svarar för samordning med markprojektör och ledningsägare.

Projektering av åtgärder utförs av bolaget och redovisas för förvaltningen som
beslutar om föreslagen åtgärd skall genomföras.
Förvaltningen och bolaget tar tillsammans fram en belysningsstrategi för Tidaholms
kommun.
Bolaget genomför ombyggnad av belysningsanläggningen till LED-belysning. Detta
skall resultera i minskad energianvändning med ca 50 %. Den minskade
energikostnaden skall finansiera LED- investeringen och ett förväntat ökat
reinvesteringsbehov.

5. Genomförande
Förvaltningen och bolaget lämnar denna rapport till samhällsbyggnadsnämnden som beslutar
om fortsatt hantering.






Beredning av Färdigt Ljus, januari 2020
Beslut i TEABs styrelse, februari 2020
Information Färdigt Ljus i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott aug 2020
Beslut Färdigt Ljus i Samhällsbyggnadsnämnden, sept 2020
Information i Kommunstyrelsen hösten 2020

6. Samordningsfördelar
Förvaltningen har med Färdigt Ljus fortsatt rådighet över belysningsanläggningen.
Genom Färdigt Ljus samlas kompetensen att äga och driva elanläggningar på ett
ställe i kommunen. För bolaget innebär det bredare verksamhet där resurser,
beredskapsorganisation, fordon mm, kan samordnas. Det elektriska
anläggningsansvaret samlas i bolaget. Bolaget kan, med en utökad
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belysningsanläggning få ekonomiska fördelar vid upphandling av material och
tjänster.
Förvaltningen har en motpart för frågor avseende belysningsanläggningen och
kan genom detta fokusera på mer strategiska frågor i stadsutvecklingsfrågor.

7. Arbetssätt
Förvaltningen och bolaget har tillsammans tagit fram en matris, bilaga 1, som
beskriver hur förvaltningen och bolaget hanterar Färdigt Ljus. Matrisen beskriver
vem som tar beslut, beställer, planerar, utför och följer upp de olika delarna som
omfattas av Färdigt Ljus. I bilaga 1 visas modeller för:
•
•
•

Utbyten och underhåll
Mindre utbyggnads och ombyggnadsprojekt
Större projekt

8. Ekonomisk redovisning
Kostnader redovisas enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Kostnad för elnätsavgifter
Kostnad för elhandelsavgifter
Kostnad för drift & underhåll
Kostnad för reinvestering uppdelad på genomförda projekt
Kostnad för genomförd LED-investering uppdelad på genomförda projekt
Kostnad för trafikskador och åverkan på anläggningen

9. Uppföljning
Uppföljning görs årsvis för avstämning av resultatet mot den kalkyl som
förvaltningen och bolaget tillsammans beslutar skall gälla för genomförande av
projektet Färdigt Ljus. Se bilaga 2, kalkyl för Färdigt Ljus.

10.Upphandling
Inom ramen för Färdigt Ljus arbetar bolaget med att konkurrensutsätta olika delar:
•
•

Bolaget upphandlar allt material inom projektet enligt LUF
Bolaget upphandlar underentreprenörer enligt LUF

Vidare används gällande avtal och samråd förs inom följande område:
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Bolaget använder Tidaholms kommuns upphandlade elhandelspris inom projektet
Bolaget genomför upphandling av LED-belysning i samråd med förvaltningen

11.Alternativ
Nedan redovisas alternativ till den i rapporten beskrivna lösningen.

Verksamheten fortsätter som idag
Fördelar
• Inga resurser behöver läggas på utveckling av verksamheten
• Kontroll kvarstår hos kommun
Nackdelar
• Miljövinster, lägre energikostnad och förbättrad belysning senareläggs
• Behov av ökad reinvestering kvarstår.
• Dubbla kompetenser

Skötsel upphandlas
Fördelar
• Marknaden sätter priset
Nackdelar
• Kräver stora resurser för att genomföra en upphandling
• Tre parter; förvaltning, bolag och underentreprenör
• Ingen stor miljöeffekt då investeringsbehovet kvarstår.
• Omfattande och kostsamt arbete att flytta ut ljuspunkter (se bilaga 3)

Belysningsanläggningen säljs till högstbjudande
Fördelar
• Vissa av de fördelar som nås i det föreslagna upplägget uppkommer även med en
privat aktör, men ifrågasätts på lång sikt.
Nackdelar
• Kontroll över anläggningen.
• Tre parter; förvaltning, bolag och underentreprenör
• Kräver en omfattande avtalsutformning som omfattar delarna drift &
underhåll, reinvestering, LED-ombyggnad samt projektering och utförande av
om- och nybyggnad.
• Kräver en beställarorganisation på Samhällsbyggnadsförvaltningen för
belysningsverksamheten.
• Omfattande och kostsamt arbete att flytta ut ljuspunkter (se bilaga 3)
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12.Ägande i kommunalt bolag
I kommunens redovisning och anläggningsregister är en anläggning bokförd som
"gatubelysning" och den har värdet 4000 tkr. När det gäller övrig gatubelysning
behövs en värdering av hur stor del av genomförda investeringar som är
gatubelysning.
Det är inte så att kommunens kostnad ökar om man för över gatubelysningen till
bolaget. För man över den till bokfört värde kommer driftkostnaden till bolaget att öka
med ränta och avskrivning. Kommunen har redan idag dessa kostnader och det blir
ingen skillnad om kommunen istället får kostnaderna i ett driftavtal. I övrigt kan
konstateras:
•
•
•
•

Om kommunen säljer till bokfört värde blir det ingen resultatpåverkan
Särskilda kostnader i samband med försäljning påverkar det ekonomiska utfallet
Samma regler för mervärdesskatt om verksamheten bedrivs i
primärkommunen eller i kommunens bolag
Genom konceptet Färdigt Ljus underlättas kommunens
investeringsprocess då primär- kommunen bara får en årlig avgift att
betala och investeringarna görs i kommunens
bolag. Investeringar i gatubelysning behöver inte beredas bland
kommunens egna investeringar utan kan istället ligga hos bolaget Tidaholm
Energi AB. Fördelarna är att investeringarna kan göras snabbare och
smidigare. Tidpunkten för investering i ny gatubelysning styrs av behov och
arbetskapacitet och kan samordnas vilket ger ekonomiska fördelar.

13.Omvärldsutblick
Flertalet kommuner har ett upplägg där energibolaget ansvarar för helheten av
belysningsfrågorna.
Referensstudier har genomförts av framförallt Varbergs kommun. De hade i sitt arbete
samverkat med Alingsås och Ulricehamn.
Samverkan med Varberg har gett flera bra erfarenheter och dokument. Varberg har bl.a
hanterat de juridiska aspekterna väldigt seriöst kring hur lagmässigt och upphandlingsmässigt en
flytt av ägandet till ett kommunalt bolag får hanteras.
Genom att hantera belysningsfrågan och avtala om en tydlig ansvarsfördelning (se bilaga 1)
kvarstår rådigheten hos kommunen på ett önskvärt sätt. Vidare ger den återköpsklausul i avtalet
en möjlighet att återgå till ett tidigare läge.
Sammanfattat så visar referensstudier att de fördelar som beskrivs ovan kan nås om man
kommunicerar väl mellan parterna.

14.Slutsats
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En försäljning av belysningsanläggningen till Tidaholm Energi AB är en möjlighet att
effektivisera belysningsverksamheten i Tidaholms kommun inom
kommunkoncernen. Det ger möjlighet att bättre utnyttja kompetens och resurser
inom kommunen med ett avtal som bygger på transparens och samarbete.
Färdigt Ljus ger kommunen en reglerad kostnad under avtalsperioden och hanterar
samtidigt det ökade reinvesteringsbehov som kommer att krävas. Att ett teknikskifte
till energieffektivare LED- belysning pågår på olika delar i samhället ser vi dagligen.
Många kommuner, trafikverket m. fl. bygger idag anläggningar med LED-belysning
med syfte att spara miljön, få en bättre ekonomi och lägre underhållskostnader på
sina anläggningar. Detsamma kan Tidaholms kommun genomföra inom ramen för
Färdigt Ljus.
En rad samordningsfördelar både för förvaltningen och bolaget har identifierats.
Det gäller både resurseffektivitet, kompetensutveckling och inte minst ökad
möjlighet för förvaltningen att fokusera på pågående stadsutvecklingsprojekt.
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Bilaga 1
115

Triggers

Tex:
Belysningsstrategi
Belysningsplan
Tillsyn enligt frekvens

Åtgärdar ej

Besiktiga

* anläggning

Åtgärda

Åtgärda

Dokumentera
och lämna av

Ta fram
belysning
s-strategi

Ta fram
Belysningsplan

Besiktiga anläggning

Beslutar om
åtgärd

Åtgärda

Dokumentera
och lämna av

R

SBF

TEAB

TEAB

TEAB

TEAB

TEAB

A

SBF

TEAB

TEAB

TEAB

TEAB

TEAB

C

TEAB

SBF

I

Övriga

SBF

Förklaring: Case 1.
Upprustning och utbyten av befintlig utrustning, underhållsåtgärder. Medel för åtgärden finns inom TEAB
och regleras inom ramen för "Färdigt ljus"-avtalet.
R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad
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Triggers

Ej godkänd

Detaljplan
GC-plan
Belysningsstrategi
Besiktningsprotokoll

Godkänd

Förstudie

Projektering

Klargöra
förutsättning
(triggers)

Förstudie

Projektering

R

SBF

SBF

TEAB

A

SBF

SBF

SBF

C

TEAB

I

Godkänna
projektering

SBF

Genomföra

Idrifttagning

Förvalta

Genomföra

ldrifttagning

Projektavslut

Förvalta

TEAB

TEAB

TEAB

TEAB

SBF

TEAB

TEAB

TEAB

SBF

TEAB

TEAB, Övriga

SBF

Förklaring: Case 2.
Projekt – tillbyggnad/anpassning av befintlig utrustning. Tex en gata som redan finns byggs ut.
R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad
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Ej godkänd

Detaljplan
Bostadsstrategisk
program
Fastighetsstrategi

Godkänd

Förstudie

Genomföra

Projektering

ldrifttagning

Projektavslut

Förvalta

Klargöra
förutsättning
(triggers)

Förstudie

Projektering

Godkänna
projektering

Genomföra

ldrifttagning

Projektavslut

Förvalta

R

SBF

SBF

Entreprenör el.
konsult

SBF

Entreprenör

TEAB

Entreprenör

TEAB

A

SBF

SBF

SBF

SBF

SBF

TEAB

SBF

TEAB

C

TEAB

TEAB, SBF

TEAB

TEAB

I

TEAB, övriga

TEAB Övriga

TEAB, övriga

TEAB

SBF

-

Förklaring: Case 3.
Projekt - Större förändring som sker med entreprenad. Tex nytt bostadsområde.

R=Ansvar för utförande A=Beslutar C=konsulterad I=informerad
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Budgetkalkyl

Bilaga 2

Förutsättningar:
 2891 belysningspunkter

 Årlig elförbrukning
o Befintliga 1.100.000 kWh / år
o Nya bel. Punkter 580.000 kWh / år
 Drift & Underhåll enligt EBR (branschens kostnadskatalog)
o Bef. Bel. Punkter 159 kr/st/år
o Nya belysningspunkter 99 kr/st/år
 Elnätspris 198 tkr/år
 Elhandelspris 50 öre/kWh
 Investeringskostnader 11.500 tkr
o Samtliga belysningspunkter byts ut under en 5 års period
o Samtliga belysningspunkter med akut renoveringsbehov kommer att ersättas år 1.
o Hela anläggningen kommer att kvalitets höjas till dagens standard
o Nytt styrsystem ingår för att effektivisera brinntiden maximalt
 Bokfört värde / Köpeskilling 4.000 tkr
 Räntekostnader 2%
 Avskrivningar (17 år)
 Uppskattat totalt investeringsbehov 10 000 tkr, varav 30% med akut behov.
Prissättning:
Med ovanstående parametrar blir kostnaden per belysningspunkt ca 620 kr / st / år. exkl. re-investeringar
Colada-jämförelse visar på att Tidaholm just nu har en total kostnad på 1200 kr/ljuspunkt. Dock aningen svårt att
vidimera till 100% de siffrorna då allt inte finns samlat i ekonomisystemet.
Kommande läge:
Med ovanstående parametrar föreslås en kostnaden per belysningspunkt till 750 kr / st / år inkl. re-investering.
Där huvuddelen av belysningspunkterna kommer bytas under avtalsperioden.
Total årskostnad för SBF blir ca 2.100 tkr
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Bilaga 3.

Utflyttning av el-leveranspunkter
Vid upphandling av drift och underhåll på gatubelysningen krävs att el-leveranspunkterna
skall vara åtkomliga för en entreprenör. Inom Tidaholm Energi har el-leveranspunkter till
gatubelysningen under alla år byggts in i bolagets transformatorstationer. Orsaken till detta
är en lägre kostnad för kommunen, eller som det hanterats i Tidaholm ingen kostnad alls.
Det har varit en fördel att via bolagets manöverkablar få en gemensam central styrning av
tider för tändning och släckning av gatubelysningen. Styrsystemet ägs och bekostas av
bolaget och har minskat kommunens kostnader för energi till belysningsanläggningen
genom möjligheten att exakt styra brinntiden.
Kostnaden för elleveranspunkter och styrning har varit en del i bolagets åtagande. Detta
förfarande är mycket vanligt och har tillämpats hos de flesta eldistributörer i Sverige.
När det gäller mätning av energi till gatubelysningsanläggningar skall enligt ellagen den som
har nätkoncession mäta mängden el och dess fördelning över tiden. Tidigare har många
företag, däribland Tidaholm Energi, beräknat energin till gatubelysningen. Under 80-talet
utfördes ombyggnad av samtliga el-leveranspunkter för gatubelysning till nya fjärravlästa
mätare som ger ett exakt underlag för sammanställning av energi till gatubelysningen. Denna
ombyggnad bekostades av bolaget helt enligt kraven i ellagen.
Svenska Kommunförbundet har beräknat kostnaden för att flytta ut mätpunkter för att göra
el-leveranspunkter åtkomliga vid en upphandling. Kostnaden för att installera en enda
mätpunkt uppgår i normalfallet till ca 25 000 kronor. Inom området där Tidaholm Energi har
nätkoncession finns 43 mätpunkter motsvarande drygt 1 Mkr för utflyttning+ kostnad för att
styra brinntid för belysningsanläggningen = totalt 1,5 - 2 Mkr.
Utflyttningen kräver därutöver en el-servis som idag kostar 22 100 kronor. Om vi förutsätter
att alla 43 el-leveranspunkter är kvar blir detta en ytterligare kostnad med ca 1 Mkr.
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ADVOKATBYRÅ

PROMEMORIA
Till:

Björn Sjöström, Varberg Energi AB

Från:

Advokaterna Jimmy Carnelind, Pontus Gunnarsson, Jessica Svantesson,
Mikael Aström och Lars Odinge, MAOS Advokatbyrå Göteborg AB

Datum:

2015-10-26

Angående:

Fråga om överföring av belysningsanläggningar

BAKGRUND
Varberg Energi AB ("VEAB") är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB som i sin tur ägs
till hundra procent av Varbergs kommun.
Varbergs kommun har sedan flera år beslutat att en ljuspolicy/belysningsstrategi för kommunens
belysningsanläggningar ska tas fram. Ansvar för uppdraget har legat på kommunstyrelsens
förvaltning.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2014 presenterade VEAB samt Hamn- och
gatuförvaltningen ("HGF") ett gemensamt förslag om ljuspolicy/belysningsstrategi till Varbergs
kommun. Förslaget benämnt "Färdigt Ljus" var ett första förslag till hur kommunens
belysningsanläggningar skulle kunna utvecklas och hur mer energieffektiva ljuskällor skulle kunna
användas .
Färdigt ljus kan i huvuddrag beskrivas som att VEAB övertar äganderätten till befintliga
belysningsanläggningar från Varbergs kommun samtidigt som HGF fortsatt har rådighet över
anläggningarna.

Förslaget

innebär

vidare

att

VEAB

äger

och

förvaltar

befintliga

belysningsanläggningar och att HGF ansvarar för utveckling av befintliga anläggningar samt
ansvarar för utveckling och utbyggnad av nya belysningsanläggningar. Äganderätten till dessa
nya belysningsanläggningar avses att successivt överföras i VEAB:s ägo.
Vid mötet den 18 mars 2014 fick VD för VEAB samt förvaltningschefen för HGF i uppdrag att
belysa

och

konsekvensbeskriva

en

förändrad

ansvarsfördelning

för

kommunens

belysningsanläggningar. Resultatet av uppdraget har nedtecknats i en rapport som under resans
gång har reviderats ett antal gånger av VEAB och HGF. Den slutliga gällande rapporten är daterad
2015-01-14.
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I ett dokument upprättat av tjänsteman Jan Malmgren, troligtvis den 15 juni 2015, vilket utgör
samhällsutvecklingskontorets beredning inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16
("Beredningsdokumentet") föreslås att kommunstyrelsen ska besluta (i) att avslå HGF:s
framställan om att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till VEAB, alternativt
(ii) att genomföra en fördjupad analys av de juridiska och kommunekonomiska konsekvenserna
av att överföra förvaltningen av befintliga belysningsanläggningar till VEAB eller (iii) att ge HGF i
uppdrag att ta fram en ljuspolicy/belysningsstrategi.
I Beredningsdokumentet förekommer vissa farhågor för att konstruktionen, dvs. överlåtelsen av
belysningsanläggningarna, är juridiskt osäker. Bl.a. anges följande:
a) om kommunen säljer sina belysningsanläggningar måste det ske på ett sådant sätt att
det inte uppkommer en subvention i överlåtelsen
b) det finns en risk att en överlåtelse skulle kunna laglighetsprövas
c)

eftersom kommunen även i fortsättningen måste köpa belysning av någon part och den
som är ägare av belysningsanläggningarna sannolikt är den ende som kan lämna anbud
på sådana kommunala anläggningar blir det en fråga om direktupphandling

Mot denna bakgrund har VEAB givit MAOS Advokatbyrå i Göteborg AB (MAOS") i uppdrag att
granska de legala förutsättningarna för att överlåta äganderätten till belysningsanläggningarna
från Varbergs kommun till VEAB.
MAOS har för uppdragets utförande granskat bilaga 1-4 till detta PM samt inhämtat ytterligare
uppgifter från VEAB.

MAQS UPPDRAG
I en inledande rapport har MAOS uppmärksammat VEAB på att ärendet involverar följande legala
rättsområden:
1.

Kommunalrättsliga aspekter

2. Fastighetsrättsliga aspekter
3. Upphandlingsrättsliga aspekter
4.

Skatterättsliga aspekter

5.

Konkurrensrättsliga aspekter

När det gäller skatterättsliga aspekter har MAOS lämnat råd med innebörd att en
underprisöverlåtelse ur ett skatterättsligt perspektiv inte att rekommendera . Kommunen är till
skillnad från VEAB ett skattebefriat subjekt. Förs anläggningarna över till VEAB till underpris och
därefter skulle återgå till kommunen kan den senare transaktionen inte ske till underpris.
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VEAB kommer att bli uttagsbeskattat för skillnaden mellan överfört värde och marknadsvärdet.
Genom en underprisöverlåtelse från kommunen till VEAB kommer en skattekonsekvens att
uppstå när och om VEAB säljer anläggningarna vidare.
VEAB har därefter informerat MAQS om att transaktionen kommer att genomföras till bokfört
värde. Skatterättsliga aspekter omfattas därefter inte av uppdraget.
VEAB och MAQS har därefter diskuterat i vilken mån som uppdraget kan begränsas. Slutligen
har VEAB önskat en närmare granskning av övriga rättsområden angivna ovan. Dock önskar
VEAB för närvarande inte någon fullständig granskning i statsstödsfrågan.

SAMMANFATTNING
MAQS bedömer att det inte föreligger några kommunalrättsliga hinder mot överlåtelsen av
belysningsanläggningarna. Det saknar ur denna aspekt betydelse om överlåtelsen sker till
marknadsvärde eller till underpris i form av bokfört värde.
Genom överlåtelsen av belysningsanläggningarna kommer Varbergs kommun att behöva
anskaffa belysning och kringliggande tjänster genom annonserad offentlig upphandling. Någon
undantagsbestämmelse som tillåter direktupphandling mellan Varbergs kommun och VEAB
aktualiseras inte. MAQS bedömer att VEAB i realiteten kommer vara den enda leverantören som
kan möta pris- och kvalitetskrav i en offentlig upphandling .
MAQS bedömer att överlåtelsen kan vara förenad med viss risk ur ett upphandlingsperspektiv.
Genom de åtgärder MAQS föreslår är det MAQS bedömning att en ansökan om överprövning inte
ska bifallas samt att upphandlingsrisken minimeras.
MAQS

bedömer

vidare

att

förutsättningarna

att

påföra

Varbergs

kommun

en

upphandlingsskadeavgift är små.
Varbergs kommun kommer inte att kunna överlåta belysningsanläggningarna till VEAB med
verkan mot tredje man, t.ex. panthavare med pant i berörda fastigheter eller eventuella förvärvare
av fastigheterna. Kommunen och VEAB måste också vara införstådda med att även del av
belysningsanläggningarna kan ingå i en överlåtelse av fastigheter till tredje part.
Underprisöverlåtelsen kan konkurrensrättsligt innebära ett förbjudet statligt stöd. Om stödet
understiger 200 000 euro föreligger ingen anmälningsplikt.
Huruvida det kan finnas redovisningsrättsliga regler som påverkar möjligheten att överföra
fastighetstillbehör skilt från fastigheterna saknar MAQS som legal rådgivare möjlighet att uttala
sig om. MAQS rekommenderar dock Varbergs kommun och VEAB att vända sig till en revisor i
denna fråga.
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KOMMUNALRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER
Ur kommunalrättslig synpunkt är den första frågan som uppstår vilka möjligheter det finns att föra
över vården av en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag.
Av 3 kap 16 § kommunallagen framgår bland annat följande:
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en
kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ.
Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal
nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med
stöd av denna bestämmelse
Således är det alltså tillåtet - efter beslut i fullmäktige - att överlämna vården av en kommunal
angelägenhet till ett kommunalt bolag vilket föreslås i det aktuella projektet. En förutsättning är att
det inte är fråga om myndighetsutövning. Som framgår nedan under rubriken "Kommunens ansvar
för gatubelysning" gör vi bedömningen att det inte är fråga om myndighetsutövning.
Ett fullmäktigebeslut att överlämna angelägenheten till bolaget kan visserligen bli föremål för
laglighetsprövning men det är svårt att se på vilken grund ett sådant beslut skulle kunna upphävas.
I samband med att överlämning sker måste bestämmelserna 3 kap 17 § kommunallagen beaktas:
Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. 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,

5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare.
Således kan konstateras att det som behövs i denna del är att kommunfullmäktige fattar beslut
om överlämning av ansvaret för gatubelysningen till VEAB vilket kan göras samtidigt med att
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överlåtelsen av belysningsanläggningarna godkänns. Därutöver behövs en revidering av
bolagsordningen. Den befintliga bolagsordningen är enligt uppgift från 2006 och behöver ändå
justeras utifrån de bestämmelser som under senare år trätt ikraft i kommunallagen.
Bolagsordningen saknar föreskrifter om det kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som gäller för bolaget. I samband med att den revideringen genomförs bör man
tillse att det kommunala ändamålet formuleras så att det även omfattar de uppgifter rörande
gatubelysning som skall åläggas bolaget.
En

fråga

som

uppkommer

detta

sammanhang

är

om

en

överlåtelse

av

belysningsanläggningarna till bokfört värde - vilket sannolikt understiger marknadsvärdet innebär något problem ur kommunalrättslig synvinkel. De regler som framförallt bör beaktas i
detta avseende är den kommunala likställighetsprincipen samt förbudet mot individuellt stöd till
enskilda näringsidkare. Emellertid finns det stöd i litteraturen1 för att rena interntransaktioner
mellan kommunen och ett helägt kommunalt bolag inte behöver genomföras till marknadspris
och att en värdeöverföring i övrigt till sådant bolag inte skulle strida mot regelsystemet. Vår
bedömning är - mot bakgrund därav - att en prissättning till bokfört värde inte strider mot det
kommunalrättsliga regelsystemet.
Kommunens ansvar för gatubelysning m.m.
Som framgått ovan skall det kommunala ändamålet med verksamheten fastställas i
bolagsordningen. Fråga uppkommer då hur det kommunala ändamålet är reglerat och gränserna
för det.
Någon uttrycklig bestämmelse som reglerar kommunens ansvar för gatubelysning synes inte
finnas. Däremot finns det vissa bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) som indirekt anknyter
till denna fråga.
Av bland annat 6 kap 18 § och 21 § PBL kan utläsas att kommunen har ett ansvar för att ordna
gator och andra allmänna platser efterhand som ett område exploateras samt att de ska vara
ordnade på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om gatubredd,
höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Vidare anges att kommunen har
underhållsansvaret.
Därutöver finns bestämmelserna i 6 kap 24 § PBL och efterföljande bestämmelser (de s.k.
gatukostnadsersättningsreglerna). Av dessa följer bland annat att om kommunen i egenskap av
huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en
annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av
anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta att ägarna till fastigheterna
i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Av litteraturen2 framgår att sådana
anordningar som man kan ta ut avgift för är bland annat gatubelysning.

1

Tom Madell och Tobias lnden, Offentlig-Privat Samverkan, a. 64-65 och där angivna hänvisningar samt Johan Hedelin,

Kommunal konkurrensrätt, 2013, s. 216f
2

Peter Rosen, Karnov, Kommentaren till 6 kap. 24 § PBL, 2015-09-17
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Således kan konstateras att det är en kommunal angelägenhet att anordna allmänna platser vilket
inbegriper gatubelysning i den mån det är behövligt eller föreskrivs genom detaljplan. Kommunen
har rätt att ta ut ersättning för gatubelysning av fastighetsägarna genom gatukostnadsersättning.
Det löpande huvudmannaskapet och driften av belysningsanläggningarna kan inte anses vara
myndighetsutövning. Vad gäller uttagande av gatukostnadsersättning är det däremot mer
tveksamt. Dock framgår av handlingarna att det är kommunen och inte VEAB som skall stå för
uppförandet av gatubelysningen i nya exploateringsområden för att därefter överlåta de
nyuppförda

delarna

efterhand

till

VEAB.

Således

kommer

eventuellt

uttag

av

gatukostnadsersättning göras av kommunen även framöver. Under denna förutsättning ser vi inte
någon problematik i detta avseende.
Rådighetsfrågan
Under diskussioner mellan MAQS och VEAB har frågan om rådigheten över beslutsfrågor och
anläggningarna uppkommit. Enligt uppgift är avsikten i projektet numera att kommunen, genom
HGF, efter genomförandet kommer att ansvara för att upprätta en belysningsstrategi i vilken anges
gestaltning, utformning och liknande övergripande avseende gatubelysningen. Det ankommer på
VEAB att, inom ramen för belysningsstrategin, självständigt fatta beslut och genomföra drift,
underhåll etc. Denna ansvarsfördelning kan lämpligen föras in i VEAB:s ägardirektiv.
Vi bedömer att det ovan beskrivna upplägget är lämpligt även ur ett upphandlingsrättsligt
perspektiv.
Slutsats
Det föreligger inget kommunalrättsligt hinder mot överlåtelsen av belysningsanläggningarna till
VEAB.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER

Varbergs kommun är civilrättslig ägare av belysningsanläggningarna. Anläggningarna består
bland annat av gatubelysningsstolpar och ledningar och är placerad på flera olika fastigheter i
Varbergs kommun. Av de fastigheter där belysningsanläggningarna är placerade ägs enligt
uppgift ca 95 % av Varbergs kommun och övriga av annan fastighetsägare. Varbergs kommun
önskar nu överlåta belysningsanläggningarna till VEAB utan att berörda fastigheter också
överlåts. Fråga har därför uppkommit om hur belysningsanläggningarna kan överlåtas till VEAB
och vilka risker detta involverar.
Av 2 kap 1 § jordabalken följer att till en fastighet hör bland annat byggnader, ledningar, stängsel
och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Föremål som
nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör dock enligt 2 kap 4 §
jordabalken som utgångspunkt inte till fastigheten, om inte föremålet och fastigheten kommit i
samme ägares hand. I 2 kap 7 § jordabalken anges vidare att en
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överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet inte gäller mot tredje man, förrän föremålet skiljs
från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna eller att beslut
fattats enligt särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen eller
anläggningslagen.
Innebörden av att ett föremål hör till fastigheten och därmed anses utgöra fastighetstillbehör är
bland annat att föremålet ingår i en överlåtelse av fastigheten. Panträtt till en fastighet omfattar
även fastighetsti llbehör. Bestämmelserna om tillbehör är dock dispositiva på det sättet att man
vid överlåtelse av fastigheten kan göra undantag för vissa tillbehör. Man kan också försämra en
panträtts omfattning genom att överlåta tillbehör separat. För att en sådan överlåtelse ska bli
gällande gentemot tredje man, t.ex. en panthavare, krävs dock på sätt som framgår ovan att
föremålet skiljs från fastigheten på sådant sätt att det inte längre kan anses tillhöra denna. När det
gäller en byggnad krävs som regel att denna flyttas ifrån fastigheten. Det är dock inte alltid
nödvändigt att föremålet flyttas ifrån fastigheten. Det kan vara tillräckligt att man förflyttar föremålet
till annan del av fastigheten för att utmärka att det inte längre är tillbehör. Ett tillfälligt bortflyttande,
t.ex. för reparation, är inte tillräckligt. Innan man flyttar på föremålet på detta sätt, gäller en separat
överlåtelse av tillbehöret inte gentemot tredje man, t.ex. en ny fastighetsägare, inte ens om denne
är i ond tro. Detta beror på att ett föremåls egenskap av tillbehör inte kan avgöras av huruvida en
ny fastighetsägare är i ond eller god tro.
Mot bakgrund av att en större del av belysningsanläggningarna är placerade på fastigheter som
ägs av kommunen och att därmed belysningsanläggningarna och berörda fastigheter är i samma
ägares hand kan konstateras att för dessa fastigheter utgör belysningsanläggningarna
fastighetstillbehör.

Detta

innebär

att

Varbergs

kommun

inte

kan

överlåta

belysningsanläggningarna till VEAB med verkan mot tredje man, t.ex. panthavare med pant i
berörda fastigheter eller eventuella förvärvare av fastigheterna. Skälet till detta är att det inte är
aktuellt att flytta belysningsanläggningarna från berörda fastigheter och därmed göra
belysningsanläggningarna till lös egendom. Så länge berörda fastigheter kvarblir i Varbergs
kommuns ägo och Varbergs kommuns betalningsförmåga är fortsatt hög bedöms dock inte
riskerna kopplade till denna fråga som stora. Kommunen måste dock vara införstådd med att om
det

skulle

vara

aktuellt

att

överlåta

en

eller

flera

fastigheter

till

tredje

part

där

belysningsanläggningarna är placerade, ingår även belysningsanläggningarna i överlåtelsen.
Överlåtelsen av belysningsanläggningarna till VEAB kan därmed inte göras gällande mot
förvärvaren av fastigheterna. Belysningsanläggningarna - till den del de är placerade på överlåten
fastighet - kommer då också ingå i eventuell panträtt i fastigheten.
För belysningsanläggningar placerade på fastighet som ägs av annan än Varbergs kommun kan
konstateras att de utgör lös egendom och kan överlåtas med verkan mot tredje part utan att
fastigheten överlåts.
Om

Varbergs

kommun

och

VEAB

kommer

överens

om

en

överlåtelse

av

belysningsanläggningarna till VEAB behöver avtal upprättas som reglerar såväl överlåtelsen av
belysningsanläggningarna, som det efterföljande nyttjandet.
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Det ovan nämnda förutsätter att belysningsanläggningarna inte tidigare skiljts från berörda
fastigheter genom särskilt beslut enligt fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen eller
anläggningslagen. I sådant fall utgör belysningsanläggningarna lös egendom. För att verifiera om
sådana beslut finns eller om förutsättningar föreligger för sådant beslut rekommenderas att
kontakt tas med lantmätare.
Slutsats
Det föreligger inget fastighetsrättsligt hinder mot överlåtelsen av belysningsanläggningarna till
VEAB. Varbergs kommun behöver dock vidta åtgärder i samband med en framtida försäljning av
en fastighet till vilken del av belysningsanläggningarna utgör fastighetstillbehör för att skydda
VEAB:s äganderätt till belysningsanläggningarna.

BESTÄMMELSER OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Nuvarande situation
Varbergs kommun tecknade i december 1993 ett förvaltningsavtal med VEAB omfattande
leverans av energi, drift & underhåll och förnyelse av belysningsanläggningarna inom det område
där VEAB har nätkoncession. Motsvarande avtal tecknades med Varbergsortens Elkraft. Dessa
båda avtal löper ut den sista december 2017.
Resterande delar av kommunens belysningsanläggningar, inom områden där Fortum , Vattenfall
och EON har nätkoncession, hanterats med korta avtal och varierande innehåll. Sammanlagt
omfattar dessa avtal 8 % av kommunens belysningsanläggningar.
Genom VEAB:s förvaltningsavtal har VEAB bidragit till utvecklingen av belysningsanläggningarna
och tillfört utrustning som alltjämt ägs av VEAB. Inom det område VEAB har nätkoncession äger
VEAB transformatorstationer inklusive el-leveranspunkter samt signalkablar (manöverkablar).
Själva styrsystemet för de belysningsanläggningar som omfattas av VEAB:s förvaltningsavtal ägs
således av VEAB. Mellan VEAB och Varbergs kommun finns enligt uppgift inget avtal som reglerar
nyttjanderätten till VEAB:s utrustning för det fall att Varbergs kommun upphandlar gatubelysning.
Detta medför att VEAB inte har någon skyldighet att ge annan leverantör tillträde till VEAB:s
utrustning.
Enligt uppgift har tidigare Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och
Landsting) beräknat kostnaden för att flytta ut mätpunkter för att göra el-leveranspunkter
åtkomliga vid en upphandling. Kostnaden för att installera en enda mätpunkt uppgår enligt
beräkningen i normalfallet till ca 25 000 kronor. Inom området där VEAB har nätkoncession finns
enligt uppgift 125 mätpunkter, vilket skulle motsvarande en investeringskostnad om drygt 3
MSEK. Vidare tillkommer en kostnad för att styra brinntid för belysningsanläggningarna. Enligt
bedömning kan den totala investeringskostnaden komma att uppgå till ca 4 MSEK.
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En ny leverantör kommer vidare att ha en kostnad för el-servis till VEAB inom ramen för VEAB:s
nätkoncession. Denna uppgår enligt uppgift för närvarande till 22 100 kronor, vilket för 125 elleveranspunkter innebär ytterligare en kostnad med 2,8 MSEK.
Varbergs kommun har tre möjligheter att säkerställa anskaffning av gatubelysning efter den sista
december 2017:
1.

Egen regi (vilket ej är aktuellt)

2.

Offentlig upphandling

3. Överlåtelse av den kommunala angelägenheten till VEAB i sin helhet
Offentlig upphandling
Denna situation avser att Varbergs kommun anskaffar gatubelysning av VEAB efter det att
belysningsanläggningarna överlåtits till VEAB. Eftersom VEAB äger delar av den utrustning som
krävs för de befintliga belysningsanläggningarnas funktion är det som redogörs för nedan också i
huvudsak applicerbart på situationen att Varbergs kommun upphandlar gatubelysning utan
överlåtelse av belysningsanläggningarna till VEAB. MAQS förutsätter att belysningskostnadens
storlek är sådan att direktupphandlingsbeloppet (för närvarande 505 800 kr) inte aktualiseras.
Frågan är då om Varbergs kommun kan direktupphandla belysningstjänster från VEAB utan att
behöva offentliggöra förfarandet. De möjligheter härtill som skulle kunna aktualiseras är det s.k.
ensamrättsundantaget samt förvärvsundantaget.
Ensamrättsundantaget
LOU innehåller ett flertal undantag från annonseringsskyldighet vid anskaffning av varor och
tjänster som sker över direktupphandlingsgränsen. Ett undantag som möjligen kan aktualiseras
mellan Varbergs kommun och VEAB är om det som upphandlas på grund av en ensamrätt kan
fullgöras endast av viss leverantör, se 4 kap 5 § p 2 LOU. Ensamrätten skulle då bestå i att ingen
annan leverantör än VEAB, i vart fall under en överskådlig tid, skulle kunna tillhandahålla
belysning.
Enligt praxis från EU-domstolen skall undantagsregler tolkas restriktivt. Det är vidare så att det är
den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att det undantag som åberopas är
tillämpligt.3 I de fall som diskrepans föreligger mellan ett EU-direktiv och nationell lagstiftning så
har EU-direktivet också företräde.4 En genomgång av rättspraxis ger vid handen att det med
största sannolikhet inte föreligger någon ensamrätt för VEAB att leverera belysning. Det kan
exempelvis nämnas att EU-domstolen i mål C-399/98 Ordine deg/i Architetti bedömt att
äganderätt till mark tillsammans med italienska bestämmelser om stadsplanering om att avtal

3

Se bl.a. EU-domstolens dom i mäl C-20/01 och C-28/01 Kommissionen mot Tyskland, punkt 58

4

RA 1996 ref 50
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om markexploatering endast kunde ingås med markägaren inte utgjorde en ensamrätt för ägaren
av marken att på uppdrag av den upphandlande myndigheten bebygga den samma.5
Ur svensk praxis kan nämnas rättsfallet RÅ 2005 ref. 10 vilket gällde en kommuns upphandling
av marknadsföringsinsatser. Marknadsföringen riktade sig mot svenska och utländska
flygpassagerare som skulle komma att flyga via Skavsta flygplats. Kommunen gjorde gällande att,
eftersom Ryanair är det enda flygbolag som upprätthåller reguljär internationell flygtrafik vid
Skavsta flygplats, det mot bakgrund av målgruppen för marknadsföringen inte fanns någon annan
leverantör än Ryanair att teckna avtal med. Regeringsrätten ansåg emellertid att det inte var visat
att någon ensamrätt var för handen.
Konkurrensverket har i en ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Haninge Bostäder AB6
anfört att en tillskapad ensamrätt inte kan utgöra skäl för undantag. MAOS återkommer till ärendet
mot Haninge Bostäder AB nedan.
Den slutsats som kan dras av föreliggande praxis är att ensamrätt aktualiseras när en
upphandlande myndighet är i behov av förvärv av viss vara eller tjänst och det på grund av patent
eller annat immaterialrättsligt skydd endast kan förvärvas av viss leverantör.7 Det kan i denna
kontext nämnas att EU-domstolen i mål C-328/92 Kommissionen mot Spanien anförde att det inte
är tillräckligt att en leverantör är innehavare av varor vilka åtnjuter visst skydd utan det fordras att
leverantören även innehar en produkt eller en specialitet för vilken det i princip inte föreligger
någon konkurrens på marknaden.8
MAOS bedömning är att ensamrättsundantaget inte är tillämpbart mellan Varbergs kommun och
VEAB.
Förvärvs- och hyresundantaget
En generell möjlighet till direktupphandling står till buds om det s.k. förvärvs- eller
hyresundantaget i 1 kap 6 § LOU är tillämpligt. Undantaget gäller förvärv av fastighet, arrenderätt,
hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet. Undantaget
omfattar fastighetstillbehör men det krävs att fastighetstillbehöret och fastigheten är i samma
ägares hand. Som redogjort för ovan kommer inte fastigheterna och fastighetstillbehören att ha
samma ägare. I vilken utsträckning som exempelvis leverans av energi, drift och underhåll kan
inkluderas inom ramen för undantaget är således inte relevant att utreda.

5

Målet från EU-domstolen meddelades den 12 juni 2001 och avsåg tolkning av det tidigare EG-direktivet 93/37/EEG om

offentlig upphandling av byggentreprenader. Någon skillnad i sak beträffande definitionen av byggentreprenader och hyresoch förvärvsundantaget i förhållande till direktiv 2004/18/EG föreligger emellertid inte. Rättsfallet torde därför inte ha mist
sin aktualitet
6

Ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm av den 30 augusti 2013, Dnr 461/2013

7

Se bl.a. artikel 31 i direktiv 2004/18/EG

8

EU-domstolens mål C-328/92 Kommissionen mot Spanien p 17.
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lnhouse-undantaget
Enligt 2 kap 10 a § LOU utgör inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en
juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) ett kontrakt, om
1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den
gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och
2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin
verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.
Lagrummet avser det s.k. inhouse-undantaget. Det s.k. kontrollkriteriet i punkt 1 ovan saknar
MAQS möjlighet att uttala sig om i Varbergs kommun och VEAB:s fall. VEAB bedriver dock sin
verksamhet huvudsakligen mot annan än Varbergs kommun varvid kontrolkriteriet inte är uppfyllt.
Därför är inte heller inhouse-undantaget tillämpbart.
Annonserad upphandling
Av slutsatserna ovan följer att Varbergs kommun kommer att ha en skyldighet att upphandla
gatubelysning genom ett annonserat förfarande. Varbergs kommun har därvid mycket stor frihet
att fastställa villkoren för upphandlingen. Exempelvis kan Varbergs kommun redan i
förfrågningsunderlaget ange det pris som kommer att betalas samt ställa krav på vilken
gatusträckning som ska belysas. MAQS gör bedömningen att endast VEAB kommer att kunna
lämna anbud i en sådan upphandling. Denna slutsats är oberoende av om överlåtelsen av
belysningsanläggningarna äger rum eller ej.
Transaktioners rättsliga beteckning
Av EU-domstolens praxis följer att det upphandlingsrättsliga begreppet offentligt kontrakt ska ges
en mycket vidsträckt tolkning. EU-domstolen har gjort klart att definitionen av kontrakt ska tolkas
på ett sådant sätt att direktivets ändamålsenliga verkan säkerställs. Den rättsliga beteckningen
av en viss transaktion är i sig inte avgörande utan i stället ska innebörden av den tolkas i
funktionella termer.
Parternas rättsliga klassificering av ett avtal tillmäts således inte någon vikt (se till exempel EUdomstolens avgörande i målet C-536/07 Kommissionen mot Tyskland där domstolen
konstaterade att ett kontrakt som staden Köln, en upphandlande myndighet, ingått med en
entreprenör om att uppföra fyra stycken mässhallar, enligt krav som ställts av staden, ansågs vara
ett byggentreprenadkontrakt, trots att kontraktet betecknats som "hyresavtal" och innehöll inslag
av uthyrning, samt att hyran under kontraktets löptid om 30 år i slutändan skulle uppgå till ett
avsevärt högre belopp än kostnaden för att uppföra de fyra mässhallarna). Se även EUdomstolens dom i målet C-399/98 Ordine deg/i Architetti m.fl. punkterna 63-75.
I ett meddelande publicerat i juni 2012 har Haninge Bostäder AB annonserat om frivillig
förhandsinsyn (se mer om frivillig förhandsinsyn nedan). Haninge Bostäder AB avsåg att förvärva
aktier i bolaget Vega Norra Parken AB ("Vega"). Detta bolag ägde en fastighet och hade
beträffande fastigheten tecknat ett entreprenadavtal med HMB Construction AB om
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uppförande av ca 90 bostäder. HMB Construction AB var moderbolag i den koncern som Vega
tillhörde. Enligt Haninge Bostäder AB behövde inte aktieförvärvet upphandlas, dels på grund av
att aktieförvärv inte bedömdes omfattas av LOU, dels på grund av undantagsbestämmelserna om
ensamrätt i 4 kap 5 § LOU. Enligt Haninge Bostäder AB var den aktuella fastigheten den enda i
Vega-området med tillåtelse att bygga flerbostadshus i tre våningar, vilket var en förutsättning för
att Haninge Bostäder AB skulle kunna bygga hyreslägenheter inom tillämpliga ekonomiska ramar.
Aktieförvärvet genomfördes sedermera.
Efter

att

Konkurrensverket

granskat

ärendet

ansökte

Konkurrensverket

om

att

en

upphandlingsskadeavgift om 10 MSEK (se mer om upphandlingsskadeavgift nedan) skulle dömas
ut mot Haninge Bostäder AB. Förvaltningsrätten i Stockholm har den 3 april 2014 i mål 20749-13
bifallit Konkurrensverkets ansökan. Förvaltningsrätten tillämpade en genomsyn av Haninge
Bostäder AB:s avtalsupplägg. Det fanns flera försvårande omständigheter i målet. Bl.a. hade
Vegas moderbolag i december 2011 genom optionsavtal erhållit en förköpsrätt till den mark som
entreprenaden skulle uppföras på. Av vad kan bedömas överfördes optionsrätten sedermera på
Vega som bildades i mars 2012. I augusti 2012 ingick Vega ett entreprenadavtal med
moderbolaget vilket bl.a. var villkorat av att Haninge kommunfullmäktige skulle godkänna
marköverlåtelseavtal baserat på ovan nämnd förköpsrätt. Fyra dagar senare förvärvade Haninge
Bostäder AB aktierna i Vega. I enlighet med EU-rättslig praxis beaktade förvaltningsrätten
samtliga moment som föregått förvärvet av aktierna i Vega och kom fram till att Haninge Bostäder
AB:s syfte med avtalsupplägget hade varit att få till stånd ett entreprenadkontrakt med Vegas
moderbolag. Särskilt beaktades att den mark som aktieförvärvet omfattade kort tid innan förvärvet
varit i kommunal ägo. Förvärvet av aktierna omfattades således av annonseringsplikt enligt LOU.
Vidare fastställde förvaltningsrätten att någon undantagssituation till följd av att moderbolaget haft
en förköpsrätt till den mark som entreprenaden skulle uppföras på inte innebar att Haninge
Bostäder AB haft rätt att tilldela kontraktet

utan

att

iaktta

bestämmelserna

konkurrensutsättning

om

LOU.

Ensamrättsundantaget i 4 kap 5 § första stycket 2 LOU var således inte tillämpligt. Sedan Haninge
Bostäder AB överklagat förvaltningsrättens dom har Kammarrätten i Stockholm i dom den 29 juni
2015 delat förvaltningsrättens uppfattning men satt ned upphandlingsskadeavgiften till 9 MSEK.
MAQS finner vidare skäl att dra paralleller till EU-domstolens mål C-451/08 He/mut Muller.
målet avsåg Bundesanstalt, som såvitt det går att förstå utgjorde ett kommunalt organ, att sälja
en fastighet. Bundesanstalt bedömde anbud tillsammans med anbudsgivarnas planer för
fastigheten och meddelande kommunen att Bundesanstalt av stadsplaneringsskäl föredrog en
viss anbudsgivares plan. Parterna kom överens om att fastigheten inte skulle avyttras förrän
kommunstyrelsen godkänt planen. Så kom att ske och kommunen påbörjade ett förfarande för
att upprätta en detaljplan för området. Företaget Helmut Muller begärde överprövning av
fastighetsförsäljningen och hävdade dels att transaktionen omfattades av bestämmelserna om
offentlig upphandling, dels att köpekontraktet var ogiltigt. Helmut Mullers talan avvisades varvid
Helmut Muller överklagade avvisandebeslutet och gjorde gällande att köparen hade tilldelats ett
byggentreprenadkontrakt i form av en byggkoncession. Överklagandedomstolen godtog Helmut
Mullers argumentering och menade att kommunen kunde komma att upprätta en detaljplan för
byggentreprenad och tilldela köparen ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Domstolen ansåg
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att överlåtelsen av äganderätten till marken och (den framtida) tilldelningen av det offentliga
byggentreprenadkontraktet skulle ses som en helhet. EU-domstolen fastslog dock att en
myndighets användning av sin befogenhet att utöva tillsyn i frågor om stadsplanering inte syftar
till att en avtalsprestation ska erhållas eller att den upphandlande myndighetens direkta
ekonomiska intressen ska tillgodoses. EU-domstolen fastställde vidare att en myndighets tillsyn i
frågor om stadsplanering inte räcker för att en byggnad ska anses uppförd åt den upphandlande
myndigheten. Så länge som en aktör åtnjuter rätten att nyttja den mark som den äger ansåg EUdomstolen att det är principiellt uteslutet för en upphandlande myndighet att tilldela en koncession
med avseende på detta nyttjande. EU-domstolen poängterade slutligen att parterna inte ingått
avtal om rättsligt bindande skyldigheter i frågan om uppförande av byggentrepren ader.
Det kan även vara värt att notera hur vissa bestämmelser i det nya upphandlingsdirektivet 2014/24/EU - utformats. I artikel 18 som avser principer för upphandling anges att upphandlingen
inte får utformas i syfte att undanta den från tillämpningsområdet för detta direktiv eller att på ett
konstgjort

sätt

begränsa

konkurrensen.

Vidare

anges

i

artikel

32,

som

avse

r

undantagsbestämmelser bl.a. på grund av tekniska skäl, att undantaget inte får användas om
avsaknaden av konkurrens beror på en konstgjord begränsning av upphandlingsparametrarna.
Slutsatser och rekommendationer
Kan överlåtelsen klandras?
Med beaktande av domstolarnas bedömning i ärendet med Haninge Bostäder AB samt hur
överföringen av belysningsanläggningarna presenterats i de handlingar som MAOS tagit del ser
MAOS en viss risk med att överföringen i sig kan ses som ett förtäckt upphandlingskontrakt i strid
med upphandlingsreglerna. Följande faktorer, vilka indikerar avtalsrä ttsliga förpliktelser samt
detaljstyrning från Varbergs kommuns sida, bör härvid framhållas:
1. Varbergs kommun ska ha kvar viss rådighet över belysningsanläggningarna
2. En återköpsklausul ska införas i överlåtelseavtalet mellan Varbergs kommun och VEAB
3. Kommunens kostnad för Färdigt Ljus under perioden 2015-2028 är principiellt fastställd
MAOS noterar att det föreligger väsentliga skillnader mellan sakförhållandena i VEAB:s fall i
jämförelse med ärendet beträffande Haninge Bostäder AB. Det senare omfattade en
tidsbegränsad byggentreprenad med inslag av privata aktörer och transaktionen hade inte
föregåtts av en överlåtelse av kommunal angelägenhet. Situationen i Haninge Bostäder AB:s fall
avsåg även en upphandling som inte offentliggjorts .
MAOS kan dock inte utesluta att överlåtelsevillkoren i punkterna 1-3 i stycket ovan objektivt sett
kan ses som att Varbergs kommun redan beslutat att tilldela VEAB ett kommande
upphandlingskontrakt. Detta medför att förutsättningarna för att klandra överlåtelsen är
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uppfyllda, jfr EU-domstolens mål C-26/03 Stadt Hal/e.9 För att minimera/undanröja denna risk
rekommenderar MAOS att överlåtelsen av belysningsanläggningarna görs under följande
förutsättningar:
1. Varbergs kommuns rådighet över belysningsanläggningarna begränsas till övergripande
strategibeslut gällande gestaltning, utformning och liknande. VEAB ska, inom ramen för
belysningsstrategin, självständigt kunna fatta beslut och genomföra drift, underhåll etc.
2. En återköpsklausul bör inte finnas i avtalet om överlåtelsen av belysningsanläggningarna. Överföringen av den kommunala angelägenheten bör inte uppfattas som
tidsbegränsad.
3. Uppgifter rörande Varbergs kommuns anskaffning av gatubelysning och prissättning
därav ska inte förekomma i avtalet om överlåtelse av belysningsanläggningarna. Det ska
regleras i en kommande offentlig upphandling.
4. Avtalet om överlåtelse av belysningsanläggningarna bör reglera hur de nya
belysningsanläggningarna som Varbergs kommun utvecklar ska överföras till VEAB. Den
kommunala angelägenhet som överförs till VEAB bör således övergå i sin helhet.
Genomförs transaktionen under dessa förutsättningar bedömer MAOS att Varbergs kommun inte
åsidosätter upphandlingslagstiftningen. Överlåtelsen innehåller då inga förpliktelser mellan
Varbergs kommun och VEAB, i vart fall inte i fråga om belysningstjänsten. I enlighet med EUdomstolens uttalanden i Helmut Muller bedömer MAOS att kommunens beslut att överlåta
belysningsanläggningarna på VEAB då inte strider mot regelverket för offentlig upphandling. I
denna bedömning väger det också tungt att Varbergs kommun genom sin kommunala kompetens
har en rättighet att fritt organisera de kommunala angelägenheterna. Vid en krock mellan de
kommunalrättsliga och de upphandlingsrättsliga regelverken kommer de senare dock att äga
företräde. Risken för att en klandertalan bifalls av förvaltningsdomstol bör under alla
omständigheter bedömas som liten.
Kan tilldelningsbeslutet klandras?
Förhållandet att äganderätten till belysningsanläggningarna överförs till VEAB innebär att VEAB
erhåller en konkurrensfördel i en kommande upphandling av gatubelysning som sannolikt
utestänger andra leverantörer. Det finns därför en viss risk att överlåtelsen och tilldelning i en
kommande upphandling ses som en odelbar enhet och att en konkurrent till VEAB kan klandra
tilldelningen av ett kommande upphandlingskontrakt gällande gatubelysning. Grunden för en
sådan överprövning är då att konkurrensen snedvridits på ett otillåtet sätt.

9

Enligt EU-domstolen tillkommer möjligheten att ansöka om överprövning var och en som har eller har haft intresse av att

tilldelas ett visst offentligt kontrakt och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse, från den tidpunkt
då den upphandlande myndigheten har uttryckt sin vilja på ett sätt som kan ha rättslig verkan.
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Emellertid är situationen den att VEAB genom äganderätten till den utrustning som nämnts ovan
troligtvis redan har en ointaglig konkurrensfördel. VEAB kan vägra tillträde för annan leverantör
till VEAB:s signalkablar och transformatorstationer. Genom överlåtelsen förstärks visserligen
VEAB:s konkurrensfördel men Varbergs kommun befinner sig alltså i en situation

där en

kommande upphandling riskerar att bli resultatlös på grund av att en vinnande leverantör inte
tillåts nyttja VEAB:s utrustning . Kammarrätten i Stockholm har i ett avgörande från den 28 april
2015 (mål nr 5995-14) bedömt att en upphandlande myndighet inte har någon skyldighet att
neutralisera en leverantörs konkurrensfördel. För att neutralisera VEAB:s konkurrensfördel ser
MAOS som enda rimliga alternativ att Varbergs kommun förvärvar VEAB:s utrustning (vilken
VEAB, såvitt MAOS förstår det, inte har någon skyldighet att avyttra). Det är MAOS bedömning
att Varbergs kommun inte har någon skyldighet att vidta denna åtgärd. Med hänsyn till (i)
Kammarrätten i Stockholms mål 5995-14), (ii) de kostnader som Varbergs kommun vid en
konkurrensneutraliserande åtgärd skulle drabbas av om belysningsanläggningarna inte säljs,
samt (iii) att Varbergs kommun har rätt att överföra kommunal kompetens till VEAB är det MAOS
uppfattning att en ansökan om överprövning inte ska bifallas . Under alla förhållanden bör risken
kunna bedömas som liten.
Slutsats offentlig upphandling
MAOS bedömer att det inte finns någon möjlighet att genomföra en direktupphandling med stöd
av någon undantagsbestämmelse.
Varbergs kommun behöver därför anskaffa belysning genom en annonserad upphandling.
Varbergs kommun har en stor frihet att bestämma villkoren för deltagande och utförande av
tjänsten rörande en sådan upphandling och MAOS ser därför inte hur någon annan än VEAB
skulle kunna lämna ett anbud i en sådan upphandling.
MAOS bedömer att Varbergs kommun inte har någon skyldighet att undanröja VEAB:s rådande
konkurrensfördel och att risken är liten att en förvaltningsdomstol skulle bifalla en ansökan om
överprövning efter tilldelning till VEAB.
MAOS

ser

en

viss

risk

för

att

de

villkor

som

presenterats

för

överföringen

av

belysningsanläggningarna medför att överlåtelsen kan ses som ett förtäckt uppdragsavtal mellan
Varbergs kommun och VEAB och att överlåtelsen kan klandras i förvaltningsdomstol. Genom att
transaktionen genomförs i enlighet med de rekommendationer MAOS lämnat bedömer MAOS att
risken undanröjs. Den bör i vart fall kunna bedömas som liten.
VEAB kan genom sin äganderätt till signalkablar och transformatorstationer omintetgöra en
offentlig upphandling. Varbergs kommun befinner sig därför i en situation som kräver stora
investeringar för att neutralisera konkurrenssituationen på marknaden. För att möjliggöra en
offentlig upphandling på lika villkor krävs därför att Varbergs kommun förvärvar VEAB:s
utrustning. Det är MAOS bedömning att Varbergs kommun inte har den skyldigheten. Varbergs
kommun kan således förklara överlåtelsen genom att belysningsanläggningarna samt nödvändig
befintlig utrustning bör ägas av en aktör . Kan därtill Varbergs kommun lämna förklaring till varför
VEAB är bättre lämpat att ombesörja den kommunala angelägenheten
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ifråga, dvs. motivera att syftet med transaktionen varit annan än ett konstlat upplägg för att
begränsa konkurrensen, ser MAQS den upphandlingsrättsliga risken som liten. Det är MAQS
uppfattning att en klandertalan inte ska bifallas.
Överlåtelse av den kommunala angelägenheten till VEAB i sin helhet
Ett alternativ som står Varbergs kommun till buds men som MAQS inte upplever som
genomförbart är att Varbergs kommun till fullo avhänder sig såväl ansvar som rådigheten över
gatubelysningsfrågor och överför denna kommunala angelägenhet fullt ut till VEAB.
Med stöd av doktrin finner MAQS inte något kommunalrättsligt hinder mot att den ovanstående
situationen finansiellt skulle kunna lösas genom löpande aktieägartillskott.
En situation där Varbergs kommun anskaffar belysning från VEAB utan att löpande ersättning
utgår men där VEAB:s kostnader årligen täcks av aktieägartillskott är inte rekommenderbart.
Förhandsinsyn
Ett instrument som upphandlande myndigheter kan använda sig av när de vill tilldela ett kontrakt
genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling) utgörs av
förhandsinsyn. Genom att annonsera sin avsikt att ingå ett sådant kontrakt och därefter iaktta
avtalsspärren kan tilldelningen av kontraktet inte ogiltigförklaras. Däremot är sanktionen
upphandlingsskadeavgift tillämplig på tilldelning av ett sådant kontrakt även om förhandsinsyn
genomförts.
MAQS bedömning är att det inte föreligger någon sådan ensamrätt för VEAB som avses i
undantagsbestämmelsen i 4 kap 5 § p 2 LOU. MAQS kan därför inte heller försvara en tilldelning
av ett kontrakt genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering med efterföljande
annons om förhandsinsyn.
Upphandlingsskadeavgift och skadestånd
Vid införandet av de nya bestämmelserna om ogiltighet i LOU tillfördes även regler om en
sanktionsavgift benämnd upphandlingsskadeavgift. Enligt 17 kap LOU har Konkurrensverket rätt
att i allmän förvaltningsdomstol föra talan om att en upphandlande myndighet ska åläggas att
betala

en

sanktionsavgift

till

staten

i

form

av

en

upphandlingsskadeavgift.

Upphandlingsskadeavgiften får lägst uppgå till 10 000 kronor och högst uppgå till tio procent av
kontraktsvärdet men kan aldrig uppgå till mer än 10 000 000 kronor. Vid beräkning av
upphandlingsskadeavgiftens storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.
Upphandlingsskadeavgift kan utdömas i tre fall:
1. Om förvaltningsdomstol (efter en ansökan om ogiltigförklaring) fastställt att ett avtal får
bestå trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr
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2. Om förvaltningsdomstol (efter en ansökan om ogiltigförklaring) fastställt att ett avtal får
bestå av tvingande hänsyn till allmänintresse eller
3. Den upphandlande myndigheten har slutit ett avtal med en leverantör utan föregående
annonsering
I förarbetena - prop. 2009/10:180 - diskuterades om upphandlingsskadeavgift skulle kunna utgå
i ytterligare fall. Exempelvis redogjordes för ett tidigare förslag från Konkurrensverket om att
avgiften borde kunna bli ett verksamt instrument även för att motverka "riktade" eller
diskriminerande förfrågningsunderlag. Regeringen bedömde dock att de nya rättsmedel som
införs innebär så stora förändringar i upphandlingslagarna att effekterna av dessa bör utvärderas
innan det övervägs om ytterligare överträdelser ska kunna bli föremål för sanktioner.
Om en leverantör har ansökt om överprövning av ett avtals giltighet ska Konkurrensverkets
ansökan om upphandlingsskadeavgift göras inom sex månader från det att avgörandet i
ogiltighetsmålet vunnit laga kraft. Om ingen leverantör ansökt om ogiltighet ska ansökan om
upphandlingsskadeavgift göras av Konkurrensverket senast inom ett år från det att kontraktet
slöts.
Slutsats upphandlingsskadeavgift och skadestånd
Redogörelsen ovan ger således vid handen att upphandlingsskadeavgift inte kan aktualiseras på
den efterföljande annonserade upphandlingen. Skulle däremot den annonserade upphandlingen
överprövas och Varbergs kommun, antingen i avvaktan på eller som ett resultat av ett sådant
mål, tvingas att direktupphandla gatubelysning blir situationen en annan. Begärs
ett direktupphandlat avtal ogiltigt

av en leverantör och det får bestå av tvingande hänsyn till

allmänintresse måste Konkurrensverket ansöka om en upphandlingsskadeavgift.
Risken för att en upphandlingsskadeavgift skulle aktualiseras på överlåtelseavtalet sammanfaller
med risken för att överlåtelseavtalet bedöms utgöra ett förtäckt uppdragsavtal. Uppdragsavtalet
är då resultatet av en otillåten direktupphandling. Genom att överlåtelsen genomförs i enlighet
med MAOS rekommendationer är det MAOS uppfattning att överlåtelsen inte strider mot
upphandlingslagstiftningen. För att en upphandlingsskadeavgift ska kunna påföras krävs det
enligt förarbetena också att ett avtal har ingåtts. Som tidigare nämnts kan visserligen överlåtelsen
klandras genom en ansökan om överprövning men MAOS bedömer, med den kännedom MAOS
har om överlåtelsen, att Konkurrensverket får mycket svårt att visa att ett avtal har ingåtts mellan
Varbergs kommun och VEAB. I vart fall gäller detta avtal om belysningstjänst. Är inte
avtalsmomentet

uppfyllt

saknas

det

förutsättningar

att

påföra

Varbergs

kommun

en

upphandlingsskadeavgfit. Under alla omständigheter bör förutsättningarna att påföra Varbergs
kommun en upphandlingsskadeavgift bedömas som små.
Vid överträdelser

av LOU kan den upphandlande myndigheten också bli skyldig att erlägga

skadestånd till de leverantörer som kunde kommit ifråga för kontraktet. Med beaktande av att
VEAB äger delar av den utrustning som idag fordras för gatubelysning är det svårt att förutse
någon situation där annan leverantör skulle kunna lida skada. Enligt praxis har också en
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kärande i en skadeståndsprocess en skyldighet att begränsa sin skada, vilket kräver att den
underliggande upphandlingen har begärts överprövad.

Risker med en offentlig upphandling om belysningsanläggningarna inte överlåts
I föregående avsnitt har konstaterats att VEAB redan idag troligtvis har en ointaglig
konkurrensfördel som medför att VEAB kommer att tilldelas kontrakt om Varbergs kommun
exempelvis upphandlar en belysningstjänst. Den riskbedömning som redogjorts för ovan för
klander av ett tilldelningsbeslut är också tillämplig i denna situation. Eftersom konkurrensfördelen
förstärks genom en överlåtelse av belysningsanläggningarna bör risken för närvarande vara
mindre. Den ökar dock enligt MAOS bedömning om förvaltningsavtalet skulle anses strida mot
LOU.
Varbergs kommun ingick förvaltningsavtalet med VEAB den 21 december 1993. Avtalstiden är
dock fastställd till den 1 juli 1993 - 31 december 2017, dvs. 24 år och 6 månader.
Förvaltningsavtalet undertecknades således drygt en vecka före det att den äldre lagen om
offentlig upphandling (SFS 1992:1528) trädde ikraft den 1 januari 1994.
Kommunala upphandlingar som påbörjades före den 1 januari 1994 reglerades genom
kommunala upphandlingsreglementen. Många kommuner tillämpade normalreglementet för
kommunal upphandling - UR. MAOS känner inte till vilket reglemente som tillämpades i Varbergs
kommun. UR innehöll dock bestämmelser om att den upphandlande enheten ska utnyttja
befintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud
och anbudsgivare objektivt. I anvisningarna till UR anfördes att skyldighet alltid föreligger för en
upphandlande kommun att undersöka och tillvarata den konkurrens som kan finnas mellan
tänkbara leverantörer inom och utom kommunen. Huruvida konkurrensen tillvaratogs av Varbergs
kommun när VEAB tilldelades förvaltningsavtalet känner MAOS inte till.
Tillsyn över den äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU) utövades av Nämnden för offentlig
upphandling (NOU). Angående äldre avtal, vilka ingåtts före ÄLOU:s ikraftträdande, har NOU i
sina kommentarer till ÄLOU tolkat huvudregeln om affärsmässighet så att avtal som löper med
förlängningsklausuler (t.ex. tillsvidare-avtal) måste upphandlas på nytt med jämna mellanrum.
Avtalen ska enligt NOU som regel inte tecknas för längre tid än fyra år (inklusive eventuella
förlängningsklausuler). Har t.ex. en kommun avtal som löper med förlängningsklausuler eller utan
begränsning i tiden och har avtalstiden löpt längre tid än i normalfallet maximalt fyra år, ska dessa
enligt NOU sägas upp så snart det är möjligt. Därefter ska upphandling ske på nytt.10

10

Se Nämnden för offentlig upphandling, NOU-info dec -93, sid. 6 samt dec -94, sid. 9, se även NOU-info april-94, sid. 8

samt ok! -94, sid. 11 samt nämndens årssammanställning för år 1995 sid 59-61.
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Förvaltningsavtalet innehåller en förlängningsklausul, vilken ännu inte har aktualiseras, som
medför att förvaltningsavtalet förlängs med 5 år i sänder om avtalet inte sägs upp senast två år
före avtalstidens utgång. Avtalet kan således löpa utan något bortre tidsgräns.
Enligt uppgift från VEAB kan reinvesteringar i belysningsanläggningarna ha varit en del i
kommunens bedömning av avtalstiden. Någon uppgift som motiverar en avtalstid om 24 år och
6 månader har dock inte framkommit. Mot denna bakgrund bedömer MAOS att förvaltningsavtalet
sannolikt strider mot upphandlingsreglerna samt att Varbergs kommun har haft en skyldighet att i
förtid säga upp förvaltningsavtalet. Att en sådan uppsägning kan föranleda skadeståndsskyldighet
gentemot VEAB är en annan sak. Den omständigheten tar upphandlingslagstiftningen inte hänsyn
till.
En slutsats som kan dras av ovanstående är att VEAB:s konkurrensfördel troligtvis har tillkommit
samt förstärkts på ett otillåtet sätt. Enligt MAOS utgör detta en försvårande faktor för Varbergs
kommun som kan ligga kommunen till last vid en upphandling av gatubelysning. Detta eftersom
konkurrensen på marknaden snedvridits på ett otillåtet sätt.
En bedömning av vilket förfarande, dvs. om upphandling av gatubelysning sker före eller efter en
överlåtelse av belysningsanläggningarna, som är mest riskfritt för Varbergs kommun är svår att
lämna.

MAOS

konstaterar

emellertid

att

upphandlingsrisken

inte

försvinner

om

belysningsanläggningarna ligger kvar i Varbergs kommuns ägo.

KONKURRENSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER
Bakgrund
Försäljningen av belysningsanläggningarna till VEAB kommer att ske till underpris, vilket enligt
Varbergs kommun har motiverats av att kommunen inte har några kapitalkostnader för
belysningsanläggningarna. Marknadsvärdet för belysningsanläggningarna kommer enligt uppgift
inte att fastställas.
När en kommun säljer varor till underpris till ett företag kan det anses utgöra ett stöd som omfattas
av statsstödsreglerna. Enligt statsstödsreglerna får stöd inte lämnas förrän det godkänts av
Europeiska Kommissionen (Kommissionen) såvida det inte faller under ett gruppundantag. Frågan
är därför om överföringen av belysningsanläggningarna till VEAB, på det sätt som beskrivits
ovan, utgör ett statligt stöd och vilka konsekvenser det i sådant fall medför.

Sammanfattning och rekommendation
Stöd av mindre betydelse anses inte påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte snedvrida
eller hota att snedvrida konkurrensen, vilka är två förutsättningar för att det ska vara fråga om
statligt stöd. Gränsen för stöd av mindre betydelse är 200 000 euro till ett företag under en
treårsperiod. Den aktuella överföringen har inget fastställt marknadsvärde men har enligt uppgift
ett bokfört värde om cirka 900 000 kronor.
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Under förutsättning att Varbergs kommun inte har beviljat stöd till VEAB som sammanlagt,
inklusive belysningsanläggningarna, överstiger 200 000 euro under 2015 och de två föregående
beskattningsåren är vår bedömning att överföringen av belysningsanläggningarna till VEAB, på
det sätt som beskrivits ovan, inte utgör ett statligt stöd och följaktligen inte behöver anmälas.
I syfte att säkerställa att takbeloppet inte överskrids rekommenderar vi att Varbergs kommun
•

fastställer ett marknadsvärde för belysningsanläggningarna för att slutligt kunna avgöra
om stödet överstiger 200 000 euro;

•

upprättar ett brev till VEAB med information om storleken på stödet (i brist på
marknadsvärde får bokfört värde anges); samt

•

inrättar ett centralt register med uppgifter om vilka stöd som beviljats och därefter
kontrollerar att varje nytt stöd inte överstiger det relevanta taket

Gällande rätt
De grundläggande bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-109 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ("EUF-fördraget"). EUF-fördragets bestämmelser om statsstöd
kompletteras med förordningar och nationella regler.
Statsstödsreglerna bygger på ett system med förhandsgranskning. Stöd får inte lämnas förrän det
godkänts av Kommissionen såvida det inte faller under ett gruppundantag. Detta förbud kallas
genomförandeförbudet. Kommissionen är den enda myndighet som kan godkänna statsstöd och
utövar även tillsyn över medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna. Alla myndigheter
och beslutande församlingar är skyldiga att följa EU:s statsstödsregler men det är bara regeringen
som kan anmäla stöd till Kommissionen. Kommuner och myndigheter ska därför informera
regeringen om alla stöd som kan komma att prövas av Kommissionen för att regeringen ska kunna
uppfylla medlemsstatens åtagande.
Det finns dock undantagsbestämmelser. Som exempel kan nämnas stöd av mindre betydelse.
Som stöd av mindre betydelse anses stöd som beviljas ett företag och som sammanlagt inte
överstiger 200 000 euro under en period av tre beskattningsår.11 Offentligt stöd för tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse som sammanlagt inte överskrider 500 000 euro, som tilldelas under
en period om tre beskattningsår, anses inte heller som statligt stöd. Det beror på att beloppet är
så litet att det inte kan anses ha någon påverkan på gränsöverskridande handel eller konkurrens.
Eftersom åtgärderna inte betraktas som statligt stöd, finns det heller ingen skyldighet att
förhandsanmäla dem till Kommissionen.12

11

Se Kommissionens Förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, artikel 3.
12

Se Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012, artikel 2.
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Den centrala bestämmelsen om statligt stöd finns i artikel 107.1 EUF-fördraget, som har följande
lydelse. Om inte annat föreskrivs i fördragen, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp
av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den
utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Nedan behandlas kort de fyra förutsättningar som krävs för att det ska vara fråga om statligt stöd.
(i) Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion
Avgörande är huruvida en viss åtgärd innebär att stödmottagaren får en fördel som den
inte skulle ha fått under normala omständigheter på marknaden. Varje ekonomisk förmån
som ett företag inte skulle ha fått under normala marknadsförhållanden inkluderar
exempelvis försäljning till underpris och tillhandahållande av tjänster eller andra
nyttigheter på förmånliga villkor.
(ii) Stödet finansieras genom offentliga medel
Finansieringen kan vara direkt eller indirekt. Såväl minskade intäkter som ökade utgifter
omfattas. Formen är oväsentlig, potentiella stöd kan omfattas även om de inte påverkar
givarens budget.
(iii) Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen
(iv) Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna
Även om det finns en teoretisk skillnad mellan (iii) påverkan på konkurrensen respektive
(iv) påverkan på handeln mellan medlemsstaterna, görs vid den praktiska tillämpningen
ingen större skillnad mellan dessa två begrepp.
Om ett företag tar emot ett statligt stöd och företagets ställning därmed stärks i
förhållande till dess konkurrenter inom EU utgår EU-domstolen från att stödet påverkar
handeln mellan medlemsstater. Det är inte nödvändigt att det företag som tar emot stöd
bedriver handel med andra medlemsstater. I doktrin finns stöd för att körskolor och
kulturell verksamhet är verksamheter som inte påverkar samhandeln. Det är inte
nödvändigt att fastställa att stödet faktiskt påverkar handeln mellan medlemsstaterna och
snedvrider konkurrensen, utan det räcker att stödet kan ha sådan inverkan.
Stöd av mindre betydelse anses inte påverka handeln mellan medlemsstaterna och inte
snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen.
Företagsbegreppet ska ges en vid innebörd. Varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet,
oavsett enhetens rättsliga form eller sättet för finansiering omfattas av EUF-fördragets
bestämmelser. Ekonomisk verksamhet utgörs i sin tur av all verksamhet som består i att erbjuda
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varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan
vinstsyfte.
Utöver statsstödsreglerna finns ett förbud mot stöd till enskilda näringsidkare i kommunallagen.13
En kommun får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen men ett
individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får endast lämnas om det finns synnerliga skäl
för det. Huvudregeln enligt kommunallagen är således att stöd till enskilda näringsidkare är
förbjudet. Detta förbud kan, på det kommunala området, betraktas som en parallell reglering i
förhållande till bestämmelserna i EU-rättens statsstödsregler, men det finns vissa avgörande
skillnader, vad gäller både omfattningen och sanktionsmöjligheterna. Som utgångspunkt förbjuder
kommunallagen alla stöd till enskilda näringsidkare, medan tillämpningen av EU-rättens
statsstödsregler förutsätter att de fyra ovannämnda rekvisiten är uppfyllda. Vidare kan konstateras
att medan enligt EU-rätten stöd som inte överstiger 200 000 euro under en treårsperiod normalt
är tillåtna, gäller kommunallagens förbud även för lägre stödbelopp. Kommunallagen innehåller
dock inga sanktionsmöjligheter motsvarande dem som finns i EUF-fördraget och det finns ingen
tillsynsmyndighet för stöd som lämnas i strid med kommunallagen.
Bedömning
Stödet gynnar VEAB på så sätt att VEAB får överta belysningsanläggningarna till ett underpris.
Denna fördel skulle VEAB inte ha fått om överföringen skulle skett från en privat aktör. VEAB får
en stärkt ställning gentemot andra aktörer som äger och förvaltar belysningsanläggninga.r
Försäljningen till VEAB finansieras genom offentliga medel mot bakgrund av att HGF utgör del av
kommunen.
På frågan om stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och om det påverkar
handeln mellan medlemsstaterna är svaret beroende på om VEAB har erhållit stöd under de
senaste tre åren så att en ytterligare överföring skulle innebära att taket om 200 000 euro
överskrids. Det finns inget fastställt marknadsvärde

för belysningsanläggninga
rna. Av den

information som MAOS har fått är det bokförda värdet för belysningsanläggningarna 900 000
kronor. Om ytterligare stöd inte har beviljats och det faktiska marknadsvärdet inte märkbart
överstiger bokfört värde föreligger ingen anmälningsskyldighet.
Slutsats: Om marknadsvärdet för belysningsanläggningarna, tillsammans med eventuellt övriga
givna stöd till VEAB inom en 3 års period, skulle överstiga 200 000 euro är det vår uppfattning att
överföringen utgör ett stöd och således behöver anmälas.
Det innebär dock inte att stödet anses otillåtet utan bara att det måste genomgå en bedömning.
Med beaktande av den något knapphändiga information vi i nuläget har rörande stödets
betydelse, syfte och omständigheter i övrigt är det vår uppfattning, utan att vi gjort någon närmare
analys, att stödet skulle anses utgöra ett tillåtet stöd.

13

Se Kommunallagen (1991:900), 2 kap. 8 §.
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Om stödet ändock skulle anses otillåtet är yttersta konsekvensen att stödet måste återgå jämte
ränta, något som i praktiken ofta är svårt att verkställa och inte sällan leder till att stödet förblir
genomfört.
Den kvarvarande osäkerheten kring frågan om otillåtet eller tillåtet stöd bör därför inte utgöra
något hinder mot överlåtelse av belysningsanläggningarna till VEAB.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-23
Ärendenummer
2021/244

Kommunstyrelsen

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

Överlåtelse av kommunal angelägenhet- gatubelysning- till
Tidaholms Energi AB
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bl.a.
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.
Kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar (2 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725, KL)).
Fullmäktige i kommuner eller landsting får, om det inte i lag eller annan
författning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd,
besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk
person eller en enskild individ (10 kap. 1 § KL).
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (10 kap. 2 § KL).
Gatubelysning är en angelägenhet av kommunalt intresse och därmed möjlig
att lämnas över till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § KL.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till
TEAB ska fullmäktige även besluta att överlåta den kommunala
angelägenheten gatubelysning till Tidaholms Energi AB.
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlåta den kommunala angelägenheten gatubelysning till Tidaholms
Energi AB.
Sändlista
TEAB
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-06
Ärendenummer
2021/243

Kommunstyrelsen

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

Beslut om ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms
Energi AB
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden och Tidaholms Energi AB (TEAB) har gjort en
gemensam utredning angående möjligheten för kommunen att överlåta
gatubelysningen till TEAB. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-09-03 bl.a.
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja den kommunala
gatubelysningen till TEAB för bokfört värde vid överlåtelsedagen.
Med anledning av ovanstående har styrelsen i TEAB gett VD i uppdrag att
inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad inriktning för
bolaget. Förfrågan avser utöver gatubelysning även laddinfrastruktur.
Beslutsunderlag
 Förfrågan ”Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi
AB”, VD Mattias Andersson, 2021-06-21.
Utredning
Av 4 § TEAB:s bolagsordning framgår att bolagets syfte bl.a. 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 sälja sin egen producerad el.
I huvudsak framgår detta även av ägardirektiven, p. 3.2. Enligt ägardirektiven
ska bolaget även inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande gällande
planer på en ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, p. 5.2.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till
TEAB ska fullmäktige därmed även besluta att som sitt ställningstagande
tillstyrka ändrad inriktning för bolaget genom att lägga till gatubelysning.
Fullmäktige bör även tillstyrka att laddinfrastruktur läggs till.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms i direkt mening inte beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som sitt
ställningstagande tillstyrka ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB
genom att lägga till gatubelysning och laddinfrastruktur.
Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Sändlista
TEAB
Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Tidaholm 2021-06-21

Kommunfullmäktige i Tidaholm

Ställningstagande till ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB
Styrelsen i Tidaholms Energi AB har gett VD i uppdrag att inhämta kommunfullmäktiges
ställningstagande till ändrad inriktning för bolaget.
Den nya inriktningen är gatubelysning och laddinfrastruktur.
Vi inhämtar härmed Tidaholms kommunfullmäktiges ställningstagande till ändrad
inriktning för Tidaholms Energi AB

Tidaholms Elnät AB

Mattias Andersson
VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-02
Ärendenummer
2021/242

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse - Beslut om utökad kommunal borgensram för
Tidaholms Energi Ab på grund av för renovering och utbyte av
gatubelysning
Ärendet
Tidaholms Energi AB har inkommit med förfrågan om kommunal borgen för
renovering och utbyte av gatubelysning. Beloppet uppgår till 20 000 000 kr
Beslutsunderlag
 Skrivelse ” Begäran om kommunal borgen för renovering och utbyte av
gatubelysning”, 2021-06-23.
Utredning
Tidaholms kommuns borgensförpliktelser till Tidaholms Energi AB har senaste
åren minskat tack vare amorteringar av låneskulden. År 2019 uppgick den
totala borgensförpliktelsen till 253 mnkr och inför 2021 uppgick den totala
borgensförpliktelsen till 232 mnkr till Tidaholms Energi AB.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn
Utredningens slutsatser
Om kommunstyrelsen beslutar att försälja gatubelysningen till Tidaholms
energi AB så anser kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen även
ska bevilja kommunalborgen.
Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för
egen skuld ingå borgen för Tidaholms Energi AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 252 341 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att som ställningstagande tillstyrka
försäljning av gatubelysning och avtalet
Sändlista
Tidaholms Energi AB

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

Tidaholm 2021-06-21

Kommunfullmäktige i Tidaholm

Begäran av kommunal borgen
Styrelsen i Tidaholms Energi AB har gett VD i uppdrag att begära kommunalborgen om
20.000.000 kr för att finansiera projektet Gatubelysning Tidaholms kommun.
Borgen skall användas utbyte och renovering av befintlig gatubelysning i Tidaholms
kommun, arbetet kommer att ske etappvis.
Vi begär härmed kommunalborgen om 20.000.000 kr för renovera och ersätta befintliga
gatubelysning i Tidaholms kommun.

Tidaholms Energi AB

Mattias Andersson
VD
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-07
Ärendenummer
2021/246

Kommunstyrelsen

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

Beslut om reviderad bolagsordning för Tidaholms Energi AB
Ärendet
Av 4 § bolagsordningen för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår att bolagets
syfte bl.a. 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 sälja
sin egen producerad el.
I 3 § är det uppräknat vad TEAB har till sin verksamhet. Under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar att överlåta gatubelysningen till TEAB behöver
tillägg göras i punktlistan i 3 § i bolagsordningen. Förslag är att en mening
läggs till i punktlistan:


uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon.

Beslutsunderlag
 Förslag till bolagsordning Tidaholms Energi AB
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
bolagsordning för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under §
3 lägga till:
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon

Sändlista
TEAB
Samhällsbyggnadsnämnden

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

Kommunfullmäktige

Ärendenr: 2017/127
Fastställd: KF 2011-02-28
Reviderad: KF 2017-04-24

FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för
Tidaholms Energi AB
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1 § Firma
Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2 § Säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tidaholms kommun.

3 § Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet
 att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning,
samt idka därmed förenlig verksamhet.
 att bedriva produktion och distribution av fjärrvärme inom Tidaholms
kommun samt idka därmed förenlig verksamhet,
 att bygga och driva infrastruktur för IT samt idka därmed förenlig verksamhet inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet
därmed uppnås, även i geografisk närhet av Tidaholms kommun.
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon.
 att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms
kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Tidaholms kommun, elnätverksamhet enligt gällande
lagstiftning, f n Ellagen (1997:857).
 att genom annan helägd juridisk person, inom Tidaholms kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter
med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.
Bolaget äger även rätt att, efter särskilt tillstånd från kommunfullmäktige, förvärva annan fastighet.
 att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i
företag inom bolagets verksamhetsområden.

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 egen producerad el.
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 bostads-försörj-
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ningen 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.

5 § Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tidaholms kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt fattas

6 § Aktiekapital
Aktiekapital ska vara lägst sjumiljonerfemhundratusen (7.500.000) kronor och
högst trettiomiljoner (30.000.000) kronor.

7 § Antal aktier
I bolaget ska det finnas lägst 7 500 aktier och högst 30 000 aktier.

8 § Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun för tiden från den
ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige
förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande
och vice ordförande i styrelsen.

9 § Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, efter förslag av kommunens revisorer, en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns
och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma,
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 § Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige utse minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleant.

11 § Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och
senast två veckor före bolagsstämman.
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12 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

13 § Årsstämma
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förkomma till behandling:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justerare.
6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen utlyst.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna, lekmanna-revisorn och suppleanter.
10. Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse.
11. Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice
ordförande till styrelsen.
12. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer och
suppleanter.
13. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
14. Övriga ärenden.

14 § Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1–31/12).

15 § Teckna firma
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två
personer i förening.

16 § Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne
eller honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
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17 § Rätten till information
Bolaget ska informera kommunstyrelsen i Tidaholms kommun om verksamheten två gånger per år samt överlämna verksamhetsrapport till kommunfullmäktige i Tidaholms kommun en gång per år.
Kommunstyrelsen i Tidaholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad
sekretess.

18 § Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
Tidaholms kommun.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-07
Ärendenummer
2021/245

Kommunstyrelsen

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

Beslut om revidering av ägardirektiv för Tidaholms Energi AB
Ärendet
Av ägardirektiven för Tidaholms Energi AB (TEAB) framgår bl.a. följande.
Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt
produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms
kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt
stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.
Detta ska bolaget göra genom att:
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och
stadsnätsinfrastrukturen
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överlåta
gatubelysningen till TEAB behöver tillägg göras i ägardirektivet. Förslaget är
att fullmäktige lägger till en punkt ovan: uppföra, äga och förvalta
belysningsanläggningar. Det är också lämpligt att samtidigt även lägga till
laddstolpar då bolaget har flera sådana i sin ägo.
Tillägget är grönmarkerat i förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB.
Beslutsunderlag
 Förslag till ägardirektiv för Tidaholms Energi AB
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
ägardirektiv för Tidaholms Energi AB genom att i punktlistan under p.
3.2. lägga till:
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för
fordon
Sändlista
TEAB
Samhällsbyggnadsnämnden
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

Kommunledning

Ärendenr:2018/11
Fastställd:
Reviderad:

FÖRFATTNINGSSAMLING

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

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

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

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag
Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt
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produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.
Detta ska bolaget göra genom att:
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnätsinfrastrukturen
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät
främst i Tidaholms kommun utifrån marknadens efterfrågan
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för fordon
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen
Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget utgöra kommunens
verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär
att Bolaget löpande ska:
- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av hela bolagskoncernen,
- arbeta för att Tidaholms kommun erhåller största möjliga ekonomiska
kommunkoncernnytta av sitt ägande av bolagskoncernen,
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i
kommunkoncernen och i bolagskoncernen,
- utvärdera bolagskoncernens strategier och mål samt kontrollera att de
harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter,
- utse ombud att representera Bolaget vid dotterbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombuden.

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

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

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

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

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

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

11 Krisberedskap
Bolaget ska ha en plan och beredskap för krishantering inom sitt verksamhetsområde. Bolaget ska också medverka i kommunkoncernens hantering av extraordinära händelser samt se till att dotterbolagen deltar vid behov.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-27
Ärendenummer
2021/102

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Beslut om medelstilldelning
Samordningsförbundet Skaraborg
Ärendet
Tidaholms kommun är medlem i samordningsförbundet Skaraborg.
I samband med beslut om sammanslagning till ett gemensamt förbund i
Skaraborg från och med 2021-01-01 antogs även en fördelningsnyckel mellan
kommunernas fördelning som bygger på kommuninvånare 20–64 år i
respektive kommun. Staten har därefter skickat ut ett preliminärt besked för
2022.
Samordningsförbundet framhåller att i samband med bildandet av ett förbund
äskade förbundet att få behålla grundtilldelning på 400 000 kronor/förbund.
Detta bifölls men denna tilldelning finns inte med i förslaget inför år 2022.
Detta innebär således att respektive medlems summa att medfinansiera är
lägre än förra året.
Samordningsförbundet framhåller vidare att om medel kvarstår efter slutlig
statlig budgetfördelningen, som beslutas under hösten 2021, kommer
eventuellt förbunden ges möjlighet att ansöka om ytterligare medel, i de så
kallade ofördelade medlen. Dessa statliga medel utbetalas i de fall
kommun/kommuner och landsting kan matcha med motsvarande belopp. Om
så blir fallet kommer Samordningsförbundet Skaraborg att återkomma till
medlemmarna.
Medelstilldelningen för år 2022 för Tidaholms kommun avser preliminärt
206 017 kr. Detta är en minskning från år 2020 på grund av minskad
tilldelning till hela samordningsförbundet Skaraborg.
Sista dag att fatta beslut om godkännande av medelstilldelning är 2020-08-20.
Beslutsunderlag
 Skrivelse ”Information om äskande av medel för verksamhetsår 2022”,
, förbundsdirektör Christel Magnusson, 2021-06-30.
 Skrivelse ”Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell
samordning Samordningsförbundet Östra Skaraborg”, 2019-06-14.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär medelstilldelning till
samordningsförbundet Skaraborg år 2022 på 206 017 kr.
Sändlista
Samordningsförbundet Skaraborg

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

From:
Amanda Hermansson
Sent:
Wed, 30 Jun 2021 13:45:15 +0000
To:
gotene.kommun@gotene.se;kommun@essunga.se;kommunen@falkoping.se;kommunen@hjo.se;kom
mun@tibro.se;kommun@karlsborg.se;kommun@lidkoping.se;skovdekommun@skovde.se;Tidaholms
Kommun;vara.kommun@vara.se;skara.kommun@skara.se;info@mariestad.se;info@gullspang.se;komm
unen@toreboda.se;post@vgregion.se
Cc:
Christel
Martinsson;catarina.aslund@essunga.se;caroline.x.lundberg@falkoping.se;lars.waldefeldt@gotene.se;c
arina.gullberg@gullspang.se;annchristine.fredriksson@politiker.hjo.se;monica.staudinger@karlsborg.se;lena.jenemark@lidkoping.se;ida.
ekeroth@mariestad.se;ewa.karlsson@skara.se;anna.bergman@politiker.skovde.se;alda.danial@politike
r.tibro.se;Anna-Karin
Skatt;Pernilla.johansson@toreboda.se;ulf.genitz@vara.se;anecaq@hotmail.com;Sebastian Ekeroth
Clausson
Subject:
Medelstilldelning 2022
Attachments:
Medelstilldelning.pdf, Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell
samordning.pdf

Hej medlemmar!
Nu har vi erhållit statens preliminära medelstilldelning som brukligt skickas ut i just juni månad.
Summan som föreslås som medfinansiering är något lägre inför 2022 än den summan ni medfinansierade
med 2021. Detta beror på att vi, i samband med bildandet av ett förbund, äskade att få behålla
grundtilldelning på 400 000 kronor för alla tre samgående förbunden. Detta bifölls då, men denna
grundtilldelning x 3 finns alltså inte med i förslaget inför 2022, så därför är er respektive summa att
medfinansiera med lägre än förra året.
Vi vill be er inkomma med er intention gällande medfinansiering kopplat till denna preliminära tilldelning
och för detta går det bra att använda den sista sidan i bifogat dokument.
Besked om slutlig medelstilldelning väntas vi få i höst.

Med vänliga hälsningar

Amanda Hermansson
Administratör
Projektet medfinansieras av Europeiska
unionen/Europeiska socialfonden.

167

168
Samordningsförbundet Skaraborg
S:t Sigfrids gata 8 | 541 30 Skövde
070-881 52 53 | www.samordningsforbundetskaraborg.se
Följ oss gärna på sociala medier!

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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Information om äskande av medel för verksamhetsåret 2022
Till: Kommunerna och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Samordningsförbundet Skaraborg

Bakgrund till fördelningsmodell för den statliga medelstilldelningen till samordningsförbunden
2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till samordningsförbunden. Syftet
är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge samordningsförbunden möjlighet att få
medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen gällde från och med medelstilldelningen för 2016.
Parterna inom Finsam står bakom modellen.

Modellen (se bilaga)
o
o
o

Grundtilldelning till varje enskilt samordningsförbund 400 tkr
parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)
förbundets eget kapital

Övrig information
I samband med beslut om samgående till ett gemensamt förbund i Skaraborg har också en fördelningsnyckel
mellan kommunernas fördelning antagits som bygger på kommuninvånare 20–64 år i respektive kommun.
Staten har skickat ut ett preliminärt besked för 2022, vilket genererade fördelningen enligt tabellen på nästa
sida.
I samband med bildandet av ett förbund äskade vi att få behålla grundtilldelning på 400 000 kronor/förbund.
Detta bifölls men denna tilldelning finns alltså inte med i förslaget nedan inför 2022, så därför är er respektive
summa att medfinansiera, lägre än förra året.
Om medel kvarstår efter slutlig statlig budgetfördelningen, som beslutas under hösten 2021, kommer
eventuellt förbunden ges möjlighet att ansöka om ytterligare medel, i de så kallade ofördelade medlen. Dessa
statliga medel utbetalas i de fall kommun/kommuner och landsting kan matcha med motsvarande belopp. Om
så blir fallet kommer Samordningsförbundet Skaraborg att återkomma till er.
Samordningsförbundet Skaraborg har förhoppningar om att varje part godkänner nedanstående uträknade
belopp för att matcha statens tilldelning 2022 och önskar få ett skriftligt besked om att så är fallet senast den
20 augusti. Se svarsformulär på nästa sida.

Svar om godkännande av medfinansieringsbelopp skickas till:
Amanda.hermansson@samskaraborg.se

Christel Martinsson
Förbundschef Samordningsförbundet Skaraborg
070-212 83 98
christel.martinsson@samskaraborg.se

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde
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Staten (AF+FK)
Västra Götalandsregionen
Essunga kommun
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun
Summa

Tilldelning 2021
9 557 000 kr
4 778 000 kr
97 883 kr
594 886 kr
89 390 kr
232 696 kr
157 387 kr
116 686 kr
735 584 kr
429 673 kr
344 358 kr
1 091 097 kr
197 946 kr
233 728 kr
166 283 kr
290 904 kr

Preliminärt 2022
8 527 000 kr
4 263 500 kr
87 169 kr
528 607 kr
76 280 kr
205 448 kr
140 266 kr
104 669 kr
656 280 kr
383 436 kr
307 185 kr
983 776 kr
178 586 kr
206 017 kr
147 595 kr
258 186 kr

%
50,0%
25,0%
0,5%
3,1%
0,4%
1,2%
0,8%
0,6%
3,8%
2,2%
1,8%
5,8%
1,0%
1,2%
0,9%
1,5%

19 114 000 kr

17 054 000 kr

100,0%

Bekräftelse
Härmed bekräftar ……………………….. kommun att vi tagit del av beräkningen och har som intention att godkänna
beloppet för medelstilldelningen 2022. Protokollsutdrag på specifikt beslut kommer att delges
samordningsförbundet så fort formellt beslut har tagits.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

www.samordningsforbundetskaraborg.se
Samordningsförbundet Skaraborg – S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde

1 (4)
Datum
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2019-06-14

Förtydligande av processen medelstilldelning Finansiell samordning
Försäkringskassan bidrar med statens andel, motsvarande hälften av de ekonomiska
resurserna till den finansiella samordningen. Regioner och kommuner bidrar med var
sin fjärdedel. Regeringen meddelar årligen storleken på den budget som avsätts för
finansiell samordning genom samordningsförbunden.
Bearbetning utav statistik från Statistiska centralbyrån
För att skapa en beräknad fördelning per förbund använder vi oss av statistik inhämtad
från SCB. De två komponenterna som används i fördelningsmodellen är Invånarantal
och Försörjningsmått.



I beräkningsvariabeln ”NklBer INV” görs en andelsberäkning utav
invånarantalet för samtliga i fördelningsmodellen ingående förbunds
upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där det finns
ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet tillgodoser en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbund.



I beräkningsvariabeln ”NklBer Försörjningsmått” görs en andelsberäkning
utav försörjningsmåttet för samtliga i fördelningsmodellen ingående
förbunds upptagningsområde (i praktiken samtliga kommuner i landet där
det finns ett aktivt samordningsförbund). Nyckeltalet ger en andelsmässig
fördelning mellan samtliga samordningsförbund.



I beräkningsvariabeln ”Nyckeltal Viktad” sker en sammanvägning av ovan
två framräknade variabler (invånarantal och försörjningsmåttet). I
sammanvägningen ges de två delarna den typen av viktning som
fördelningsmodellen föreskriver, det vill säga invånarantalet ”väger” 25 %
och försörjningsmåttet ”väger” 75 %. I detta nyckeltal framgår med andra
ord den andel utav landets totala samordningsförbund som det aktuella
förbundet utgör – enligt fördelningsmodellen.

Försörjningsmåttet står i relation till den nyckeltalsberäkning som gjorts för hela
landet. Om ett förbunds försörjningsmått står helt stilla – är inte det detsamma som
att tilldelningen nödvändigtvis blir densamma. Det är förhållandet relaterat till alla
andra kommuner som är det intressanta, med andra ord om situationen förändras i
andra kommuner kan den relativa andelen komma att påverkas.
Processen
A) I juni månad går mail ut till alla samordningsförbund om en första preliminär
fördelning från den statliga medelstilldelningen för kommande år. Sifforna
som redovisas visar vad förbunden kan få enligt parametrarna i
grundmodellen (bas för grundtilldelning om 400tkr, fördelningsnycklarna 75
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procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i
förbundens geografiska område). Den sista parametern i modellen, en spärr
så att ett förbund får maximalt 10 procents minskning från ett år till nästa
beaktas först i ett senare skede.
B) Förbunden kommer in med svar gällande önskad statlig tilldelning baserad
på information om hur mycket kommuner och regioner kan matcha samt
vad förbundet är i behov av senast den 31 augusti.
C) En ny preliminär fördelning tas fram baserad på inlämnad information samt
att den sista grundförutsättningen i fördelningsmodellen med maximal 10 %
minskning från ett år till ett annat beaktas. Den andra preliminära
fördelningsmodellen skickas ut till förbunden under september månad.
Förbunden kan då inkomma med ny information fram till vecka 42.
D) Den slutgiltiga fördelningen kommuniceras ut till förbunden under hösten
efter det att budgetpropositionen presenterats.
Exempel 1
Förbund A hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 3,0 Mkr.
I juni 2018 får förbund A besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund A får preliminärt besked om att
fördelningsmodellen genererar en tilldelning för förbundet på 2,0 miljoner kronor
avseende 2019. Förbund A frågar då hur mycket kommunen och regionen kan
matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Förbund A inkommer med besked om att Kommun och Region budgeterar en
tilldelning till förbundet på samma nivå som tidigare år, dvs totalt 3,0 Mkr från
Kommun och Region totalt.
Förbund A får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 2,7 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den
fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
”berättigade till”.
I fallet ovan har förbundet en slutlig tilldelning för 2019 som ligger 0,7 Mkr högre än
den första preliminära. Med andra ord har 10 %-spärren verkat som garant för att
förbundet som på grund av historik har en högre tilldelning än proportionerlig
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storlek, inte tvingas krympa på ett sätt som skulle äventyra pågående verksamheter
i förbundet.
Exempel 2
Förbund B hade för föregående budgetår en beslutad tilldelning på 5 Mkr. I juni
2018 får förbund B besked om preliminär fördelning enligt grundmodellen (ej
hänsyn taget till 10 procent). Förbund B får preliminärt besked om att de kommer
att få 8 miljoner kronor avseende 2019. Förbund B frågar då hur mycket kommunen
och regionen kan matcha med och återkopplar detta till försäkringskassan.
Kommunen och region kan matcha med 3 miljoner vardera, 6 miljoner kronor
tillsammans.
Förbund B får besked i slutet av september att deras tilldelning blir 6 miljoner
kronor. Det efter att hänsyn även tagits till att förbundet maximalt får 10 procent
minskning från ett år till nästa samt hur mycket kommuner och regioner kan matcha
med.
Genom att ställa det slutliga beslutet gällande fördelning i förhållande till den
fördelningsnivå som kommunicerades för ”första preliminära fördelning” enligt
ovan, kan förbundet se om det har fått mer eller mindre medel än vad de var
”berättigade till”.
I fallet ovan har förbundet fått 2 miljoner kronor mindre. Detta då kommun och
region ej kunde matcha grundmodellens tilldelning.
När används det egna kapitalet i processen
Det egna kapitalet är inte med som en av grundparametrarna i fördelningsmodellen
utan hanteras beroende på de tre olika scenarion som kan uppstå vid fördelning av
de statliga medlen. Det egna kapitalet kan komma att beaktas i två av dessa
scenarion:

1. Det är ett överskott av medel efter det att budgetfördelningen skett utifrån
vad kommuner och regioner kan matcha eller om förbund lämnar tillbaka
medel sent i processen. (scenario 2)
Om medel kvarstår efter budgetfördelningen kommer Försäkringskassan att ge
förbunden möjlighet att ansöka om ytterligare medel, så kallade ofördelade medel.
Ytterligare statliga medel utbetalas i de fall kommun och regioner kan matcha med
motsvarande belopp.
Hänsyn tas till:
1. Ansökan om ytterligare medel
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2. Stort eget kapital beaktas1
2. När förbunden sammanslaget ansöker om mer statliga medel än som finns
att fördela efter att alla parametrar i grundmodellen beaktats. (Scenario3)
Underskott av medel kan uppstå då 10 procents spärren enligt parameter 3 blir
högre än 10 procent. Detta scenario kulle kunna infalla om exempelvis fler
kommuner ansluter sig till förbund och de statliga medlen inte räcker för att kunna
beakta maximal 10 % minskning från ett år till ett annat.
Hänsyn tas till:
1. Stort eget kapital beaktas2
2. 10 procents spärren justeras3
Hur går det att planera långsiktigt med modellen
Alla förbund kan planera sin budgettilldelning långsiktigt på ett övergripande plan.
Har ett förbund tagit emot en mindre tilldelning än det fått i idealfördelningen kan
förbundet om regioner och kommuner signalerar att de kan matcha med ett högre
belopp till nästkommande år tänka att de troligtvis kommer att få en högre
tilldelning.
Har ett förbund fått medel enligt idealfördelningen ett år kan förbundet tänka att
fördelningen till året efter kommer vara i ungefär samma storhet.
Har ett förbund tagit emot mer pengar än vad den ideala fördelningen föreslår året
innan då 10 % spärren slagit in kan förbundet tänka att de med stor sannolikhet
kommer att få en minskad fördelning året efteråt. Denna minskning ska maximalt
vara på 10 %.
Ovan förutsätter att regeringen ger finansiell samordning samma budget som
föregående år. Parametrar som förändring i invånarantal, försörjningsmått, antal
kommuner och regioner som deltar påverkar också fördelningen från år till år.

1

Stort eget kapital kommer att beaktas och vid behov reducera medelstilldelningen utifrån de ekonomiska förutsättningar som
råder vid fördelningstillfället. Uppgiften om eget kapital hämtas från årsredovisningen. Nationella rådet har 2013 tagit fram
rekommendationer om rimlig storlek på sparade medel/eget kapital. Beräkningsmodellen/trappa, finns på www.finsam.se.
2

Se tidigare fotnot.

3

10-procents spärr kan vid behov justeras utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder vid fördelningstillfället. Om
justering blir aktuell kommer kommunicering med förbunden att ske.
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§ 79 Beslut om medel för inköp av nytt Intranät
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 400 000
kronor ur investeringsreserven för projektet framtidens digitala
arbetssätt och inköp av nytt Intranät.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens informationsenhet leder arbetet med att ta fram ett nytt intranät
för kommunens alla medarbetare. Kostnaden var beräknad att tas inom
befintlig budget som en licenskostnad per månad.
Kommunens nuvarande intranät är inte funktionellt då det bygger på en
teknisk plattform som inte stöder dialog. Det är heller inte är tillgängligt i mobil,
vilket medför att en stor andel av kommunens medarbetare bara har en
mycket begränsad möjlighet att ta del av intranätets innehåll.
Tidaholms kommun få ett funktionellt intranät som är tillgängligt för alla
kommunens medarbetare samtidigt som kommunens resurser används på
bästa sätt då det medför en mycket låg kostnad sett till hela avtalstiden.
Mer detaljerad information ges muntligen på sammanträdet.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 400 000
kronor ur investeringsreserven för projektet framtidens digitala
arbetssätt och inköp av nytt Intranät.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medel för inköp av nytt Intranät”,
kommunikationsstrateg Miranda Bergsten, 2021-06-15.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-15
Ärendenummer
2021/38

Kommunstyrelsen

Miranda Bergsten
0502-60 60 32
miranda.bergsten@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse Beslut om medel för inköp av nytt Intranät
Ärendet
Kommunens informationsenhet leder arbetet med att ta fram ett nytt intranät
för kommunens alla medarbetare. Kostnaden var beräknad att tas inom
befintlig budget som en licenskostnad per månad.
Beslutsunderlag
(-)
Utredning
Kommunens nuvarande intranät är inte funktionellt då det bygger på en
teknisk plattform som inte stöder dialog. Det är heller inte är tillgängligt i mobil,
vilket medför att en stor andel av kommunens medarbetare bara har en
mycket begränsad möjlighet att ta del av intranätets innehåll.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Tidaholms kommun få ett funktionellt intranät som är tillgängligt för alla
kommunens medarbetare samtidigt som kommunens resurser används på
bästa sätt då det medför en mycket låg kostnad sett till hela avtalstiden.
Mer detaljerad information ges muntligen på sammanträdet.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 400 000 kr ur
investeringsreserven för projektet framtidens digitala arbetssätt och
inköp av nytt Intranät.
Sändlista
Ekonomiavdelningen
Kommunikationsenheten

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 80 Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt
följande:




12 januari
11 maj
12 oktober







Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år
2022 enligt följande:





26 januari
1 juni
26 oktober





9 februari
15 juni
9 november





23 februari

22 juni

16 november 

9 mars

10 augusti

30 november 

23 mars

24 augusti

14 december

6 april
7 september

27 april
28 september

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2022.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt
följande:

Ordförandes sign





12 januari
11 maj
12 oktober

-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år
2022 enligt följande:





26 januari
1 juni
26 oktober

Justerandes sign









9 februari
15 juni
9 november





23 februari

22 juni

16 november 

Justerandes sign

9 mars

10 augusti

30 november 

23 mars

24 augusti

14 december

Utdragsbestyrkande

6 april
7 september

27 april
28 september
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2022”, vik
sekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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2021-06-14
Ärendenummer
2021/191

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Beslut om sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2022
Ärendet
Kommunstyrelsen ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott för år 2022.
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens ordinarie
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande:




12 januari
11 maj
12 oktober





-

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 enligt
följande:





26 januari
1 juni
26 oktober





9 februari
15 juni
9 november





23 februari

22 juni

16 november 

9 mars

10 augusti

30 november 

23 mars

24 augusti

14 december

6 april
7 september

27 april
28 september

Sändlista
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 81 Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande:




31 januari
30 maj
31 oktober




28 februari

27 juni

28 november

28 mars

29 augusti

19 december



Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska
kungöras i Västgöta-Bladet.

25 april
26 september

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för år 2022.
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att fastställa kommunfullmäktiges ordinarie
sammanträdesdagar under år 2022 enligt följande:




31 januari
30 maj
31 oktober




28 februari

27 juni

29 november

28 mars

29 augusti

19 december 

-

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska
kungöras i Västgöta-Bladet.

25 april
26 september

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022”, vik sekreterare Karin
Hammerby, 2021-06-14.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Beslut om sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022
Ärendet
Kommunfullmäktige ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för år 2022.
Kommunfullmäktige ska även besluta i vilken eller vilka tidningar som
kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i.
Beslutsunderlag
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdagar under år 2022
enligt följande:
31 januari
30 maj
31 oktober
-

28 februari
27 juni
28 november

28 mars
29 augusti
19 december

25 april
26 september

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 ska kungöras i
Västgöta-Bladet.

Sändlista
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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§ 82 Beslut om besvarande av Motion - införande av policy om
"Huskurage" i Tidaholms Bostads AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB
Sammanfattning av ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-). har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Tidaholm Bostad Ab ska utreda möjligheten att införa Huskurage i
bolagets samtliga bostadsfastigheter.
- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i
trapphusen.
- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att använda sig av det
materialet som Huskurage tillhandahåller.
- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av
användandet av huskurage och länkar till dess hemsida
www.huskurage.se
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten.
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen
vid misstänkt våld.
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.
Motionen har skickats på remiss till Tidaholm Bostad AB som framhåller att de
ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat
att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med Huskurage
och Kvinnohuset Tranan i Skövde.
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av
ovanstående om det finns möjlighet under 2021.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga
hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt
koncept tas fram för arbetet.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre
förslag redan har påbörjats.
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material
finns.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB”, kanslichef Anna Eklund, 2021-0611.
 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, TBAB:s VD
Mattias Andersson, 2021-03-02.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25.
 Motion- införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB,
2020-11-27.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-11
Ärendenummer
2020/406

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- beslut om motion om införande av policy
"Huskurage" i Tidaholm Bostad AB
Ärendet
Zelal-Sara Yesildeniz (-) . har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där
hon föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Tidaholm Bostad Ab ska utreda möjligheten att införa Huskurage i
bolagets samtliga bostadsfastigheter.
- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att ge hyresgästerna
information om nyheten genom att sätta upp informationsblad i
trapphusen.
- Tidaholm Bostad AB ska utreda möjligheten att använda sig av det
materialet som Huskurage tillhandahåller.
- Tidaholms kommun via kommunens hemsida ska påvisa vikten av
användandet av huskurage och länkar till dess hemsida
www.huskurage.se
Motionärerna framhåller att Huskurage är en policy som uppmanar grannar att
visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Metoden som
huskurage använder är att våld i nära relationer aldrig ska få ske i det tysta
och att genom att ge fler kunskap om våld och verktyg att agera när oron finns
att någon blir utsatt för våld. Huskurage liknar konceptet grannsamverkan för
villainbrott och metoden är att uppmuntra hyresgäster att plinga/knacka på
dörren då de misstänker att någon blir utsatt för våld i grannlägenheten.
Tanken är inte att grannar fysiskt ska ingripa utan att det kan räcka med att
endast påminna de i den våldsdrabbade bostaden att de har blivit hörda, vilket
i sig kan få våldet att upphöra. I policyn ingår även vikten av att larma polisen
vid misstänkt våld.
Motionären framhåller vidare att ett tjugotal kommuner och över 58
bostadsbolag i dagsläget har infört policyn.
Beslutsunderlag
 Yttrande ”Motion Huskurage Tidaholms Bostads AB”, TBAB:s VD
Mattias Andersson, 2021-03-02.
 Styrelseprotokoll Tidaholms Bostad AB, 2021-02-25.
 Motion- införande av policy om ”Huskurage” i Tidaholms Bostad AB,
2020-11-27.
Utredning
Motionen har skickats på remiss till Tidaholm Bostad AB som framhåller att de
ställer sig positiva till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat
Kommunstyrelsen
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att ge VD i uppdrag att arbeta fram ett koncept i samarbete med Huskurage
och Kvinnohuset Tranan i Skövde.
Bolaget framhåller att de kommer att utreda och införa en kombination av
ovanstående om det finns möjlighet under 2021.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med bolagets VD som vidare
framhåller att arbetet nu benämns som Tidaholmskurage och att bolaget nu
har påbörjat steg 1 med utbildningar för bolagets ledningsgrupp samt har satt
upp information och viktiga telefonnummer i varje trappuppgång. Samtliga
hyresgäster har även fått en bok som beskriver arbetet med huskurage. Nästa
steg är att utbilda bolagets styrelse samt övriga anställda inom bolaget. VD
framhåller vikten av samarbetet med Kvinnohuset Tranan där ett gemensamt
koncept tas fram för arbetet.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att motionens första tre
förslag redan har påbörjats.
Kommunledningsförvaltningen kan vidare konstatera att Tidaholms kommun
på sin hemsida har information kring våld i nära relationer samt
kontaktuppgifter till socialtjänst och socialjour. På kommunens hemsida finns
även ingång till Tidaholms bostad AB:s hemsida där information om
Tidaholmskurage samt länkar till Huskurages hemsida och övrigt material
finns.
Barnrättsbedömning
Införande av Huskurage och dess metod att uppmana grannar att knacka på
men också att snabbt larma polisen kan medföra att en pågående
våldssituation i ett hem avbryts. Barn som bevittnar våld är i en mycket utsatt
position och att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer är sedan 1 juli
2021 straffbart i och med den nya bestämmelsen i brottsbalken om brottet
barnfridsbrott. Ett barn som får bevittna våld är således ett brottsoffer. Att ha
bevittnat våld innebär i detta sammanhang även när barnet inte sett, men hört
våldet. Barnen kan även själva bli utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
Det är därför viktigt att framhålla vikten av att ta kontakt med kommunens
socialtjänst vid oro för att ett barn blir utsatt för våld och/eller får bevittna våld.
Vid misstanke om att barnet far illa ska det göras en orosanmälan. Det går
även att ringa socialtjänsten för att be om råd.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att införandet av huskurage skulle
bidra till att stärka enskilda barns rätt till stöd och hjälp, och att förslaget går i
linje med barnkonventionens intentioner att stärka barnrätten.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
bifalla motionen om införande av policy "Huskurage" i Tidaholm Bostad
AB
Sändlista
Tidaholm Bostad AB

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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Tidaholm 2021-03-02

Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige

Yttrande ang. införande av policy ”Huskurage” i Tidaholms Bostads AB
Tidaholms Bostads AB besvarar inkommen motion enligt följande.
Styrelsen i TBAB har haft en genomgång kring Huskurage projektet och ställer sig positiva
till att ansluta sig till Huskurage. Styrelsen har även beslutat att ge VD i uppdrag att arbeta
fram ett koncept i samarbete med Huskurage och Kvinnohuset Tranan i Skövde.
TBAB kommer att utreda och införa en kombination av ovanstående om det finns möjlighet
under 2021.
Gällande Tidaholms kommuns roll i motionen kring Huskurage överlåter vi det till Tidaholms
kommun.

Tidaholms Bostads AB

Mattias Andersson, VD

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 1 2021

2021-02-25

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

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

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR

(3)
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§2
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen.
§3
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Michael Brisman till justerare. Justering via digital signering
§4
Ekonomi 2020
Ekonomiansvarig Johannes Larsson redogör för 2020 års resultat,
konstaterar att det är bättre än budget och redogör för avvikelserna.
VD redogör för preliminära resultatet för januari 2021 och
konstaterar att resultat för januari är bättre än budget.
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Resultatrapport kommer att sändas ut efter färdigställande.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§5
VD-rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Fastigheter
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§6
Huskurage
Genomgång av inkommen motion till Tidaholms kommunfullmäktige
om införande av Huskurage i Tidaholms bostads AB:s verksamhet.
Styrelsen beslutar att:
Ge VD i uppdrag:
Att besvara motionen kring Huskurage.
Att utreda möjligheten att införa Huskurage i våra verksamheter
Att arbeta fram ett förslag på samarbete med Kvinnohuset Tranan
ihop med projektet Huskurage.
§7
Samrealskolan
Samrealskolan kommer att säljas via mäklare inom kort. Diskussion
förs om hur bolaget ska agera.
Styrelsen beslutar att:
Uppdra åt VD att meddela säljare att bolaget drar tillbaka intresset
för köp av fastigheten.
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Styrelseenkät 2020
Linda Göransson HR-ansvarig presenterade resultatet av
styrelseenkät för året 2020. Resultatet av enkäten är bra och visar
att styrelsearbetet fungerar mycket bra.
Styrelsen beslutar att:
• På strategidagar under 2021 föra dialog kring eventuella
ledamöter med fackkompetens i styrelsen
• Lägga styrelseenkäten 2020 till handlingarna
§9
Styrelsemöten 2021
25/3
26/4
27-28/5
2/9
7/10
16/12

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

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

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

2020 Utfall
December

Andel i
förhållande till
omsättn

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

2020 Utfall
December

Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
December

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

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

Andel i förhållande till
Avvikelse mot
omsättn
budget

0

tkr

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

tkr

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

2020 Utfall
Ack

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

2020 Utfall
Ack

Andel i förhållande till
omsättn

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

10,2%

2020 Resultat Tidaholms Energi JL
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100,0%
-44,3%
-12,2%
-19,0%
24,5%
9,3%
5,7%
Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
Ack

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

Avvikelse mot
budget

tkr

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

13,6%

Andel i förhållande till
omsättn

Andel i
förhållande till
omsättn

2020
Budget
Ack

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

tkr

0

607
-90
-34
-6
477
-177
300
-187
113
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2019
Utfall - Ack
23 190
-10 094
-3 142
-4 146
5 808
-3 201
2 607
-758
1 848

2019 Utfall
December

2 748
-924
-427
-302
1 095
-494
601
-215
386
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-27
Ärendenummer
2018/433

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter
Runo Johansson (L)
Ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L)
 Kommunstyrelsens beslut § 12/2019 ”Val av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022”, 2019-01-09
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse xxxx till ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott för perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-27
Ärendenummer
2018/433

Namn
Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i personalutskottet efter
Runo Johansson (L)
Ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därför förrätta ett fyllnadsval av ledamot i
kommunstyrelsens personalutskott.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L)
 Kommunstyrelsens beslut § 13/2019 ”Val av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019-2022”, 2019-01-09
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse xxxx till ledamot i kommunstyrelsens
personalutskott för perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Sändlista
Den valde
Personalavdelningen

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-29
Ärendenummer
2020/424

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor mandatperioden 2019-2022 efter Runo
Johansson (L)
Ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare vid
kommuninvests föreningsstämmor mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L)
 Kommunstyrelsens beslut § 17/2019 ” Val av ordinarie ombud och
ersättare till Kommuninvest föreningsstämma mandatperiod 20192022”, 2019-01-09 (ärendenr:2018/365).
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse xxxx till ersättare vid Kommuninvests
föreningsstämmor för perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Sändlista
Den valde
Kommuninvest

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-27
Ärendenummer
2018/435

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i Västrafiks delregionala
ägarråd 2019-2022 efter Runo Johansson (L)
Ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i Västtrafiks
delregionala ägarråd.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L)
 Kommunstyrelsens beslut § 18/2019 ” Val av ledamot och ersättare till
Västtrafiks delregionala ägarråd 2019-2022”, 2019-01-09
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse xxxx till ersättare i Västtrafiks
delregionala ägarråd för perioden 2021-08-11 till 2022-12-31.
Sändlista
Den valde
Västtrafiks delregionala ägarråd
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-07-27
Ärendenummer
2019/49

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ombud till Litografiskas
årsstämmor för mandatperioden 2019-2022 efter Runo Johansson
(L)
Ärendet
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att
entlediga Runo Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot och vice
ordförande i kommunstyrelsen. Entledigandet är från 2021-08-09.
Kommunstyrelsen ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ombud till
Litografiskas årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 96/2021 ”Beslut om entledigande från
uppdrag Runo Johansson (L), 2021-06-28
 Begäran om entledigande från uppdrag Runo Johansson (L)
 Kommunstyrelsens beslut § 37/2019 ” Val av representanter till
Litografiska akademin för mandatperioden 2019-2022”, 2019-02-06
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar utse xxxx till ombud till Litografiskas
årsstämmor för mandatperioden 2019-2022.
Sändlista
Den valde
Litografiska akademin
Personalavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-02
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har anmälts
sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 202106-23.
 Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 2021-06-09—07-13
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef 2021-06-07--07-06
 Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 2021-07-08
 Förteckning över nyanställda 2021-06-01-2021-06-30, 2021-07-01-2021-07-31.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn.
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-08-02
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2021-06-23

1.9

2021-06-23

1.9

Ärende/beslut

Beslut om remittering
av Motion - Porrfilter i
förskolan och
skolan - en
självklarhet
Beslut om remittering
Motion - Inrätta en
återbrukscontainer
på ÅVC - för
hållbarare
konsumtion och
minskat avfall

Ärendenummer

2021/209

2021/210
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-07-02
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Delegationsbeslut fattade av Kommundirektör
Beslutsdatum

2021-06-30

2021-07-01

2021-07-12

2021-07-13

2021-06-09

Beslutsnummer

Ärende/beslut

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

1.8

Beslut om att
remittera ärenden
för yttrande till
nämnder

Ärendenummer

2021/250
Remiss till KS Public procurement
- Integrity and
accountability Requirements and
guidance
2021/251
Remiss till SBN-

Ny föreskrift om
träskyddsbehandl
ing med
kemikalier
2021/257
Remiss till SBN Anmälan om
vattenverksamhet
för byte av trumma
vid allmän väg i
Hångsdal
2021/255
Remiss till SBN
Anmälan om
nyanläggning av
våtmark vid väg
2829 i Tidaholms
kommun
2021/223
Remiss till SBN
Förslag till principer
för att utse
regionalstödskarta
för perioden 20222027
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DELEGATIONSBESLUT
2021-06-14
Ärendenummer
2021/4
David Olsson
0502-606040
david.olsson@tidaholm.se

Delegationsbeslut fattat av IT-chef
Beslutsdatum

Beslutsnummer

2021-06-07

5.16

2021-06-08

5.16

2021-06-22

5.16

2021-07-06

5.16

2021-07-06

5.16

Ärende/beslut

Förlängning av
avtal för
Mobilityguard
Förlängning av
avtal Microsoft
OVS (BUF)
Tilldelningsbeslut
Intranät Tidaholms
kommun
Förlängning samt
komplettering av
Licenser MDM
Airwatch
Utbildning
Stratsysmodul,
Digframe

Ärendenummer

KS 2018/189
KS 2015/260
KS 2021/38

KS 2016/278

KS 2015/395

David Olsson
IT-chef
Kommunstyrelsen
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
2021-07-28
Ärendenummer
2021/4

Kommunstyrelsen

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

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Beslutsdatum

2021-07-28

Beslutsnummer

Ärende/beslut

Ärendenummer

1.1

Beslut om
godkännande av
överlåtelse av
fastighetsköp

2019/520
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030
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
460
460
460
460
460
460
600
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600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

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

Enhet
IT-avdelningen
Avfall
Gata-/Parkservice
Gata-/Parkservice
Lokalvård 1
Måltid- administrati
Måltid- administrati
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid skola/förskol
Måltid skola/förskol
Måltid skola/förskol
Måltid skola/förskol
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp
Barnens hus
Biblioteksverksamhet
Biblioteksverksamhet
Kulturverksamhet
Turistbyrån
Ungdomsverksamhet
CRT 2
CRT 2
CRT 2
Ekedalen förskola
Ekedalens skola
Forsenskolan 4-6
Forsenskolan f-3
Forsenskolans fritid
Fröjereds skola
Fröjereds skola
Förskolan Axet
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Grundsärskolan
Hellidsskolan 2
Rosenberg 4-6
Rosenberg fritids
Rosenberg fritids
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 2
Ungdomsboendet
Valstad skola
Valstad skola
AME (lönestöd)
Arbetsledare rehab/s
Arbetsmarknadsenhete
Hattstugan
Hattstugan
Hattstugan
Hellidshemmet
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården
Hemvården

Befattning
NÄRINGSLIVSUTVL
RENHÅLLNINGSARB
PARK-O TRÄDGARB
PARK-O TRÄDGARB
LOKALVÅRDARE
DRIFTLEDARE
MÅLTIDSUTV
EKONIMIBITR/KÖK
EKONOMIBITR
KOCK/KOKERSKA
KOCK/KOKERSKA
KOCK/KOKERSKA
MÅLTIDSBITRÄDE
EKONBITR M STÄD
KOCK/KOKERSKA
MÅLTIDSBITRÄDE
MÅLTIDSBITRÄDE
VAKTMÄSTARE
VAKTMÄSTARE
VERKSAMHETSLED
BIBLIOTEKARIE
BIBLIOTEKSASS
UTSÄLLNVÄRD
TURISTASS.
UNGDOMSLOTS
SKOLSKÖTERSKA
SKOLSKÖTERSKA
STUDIEVÄGLEDARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
EKBITR MOTTKÖK
LÄRARE ÖVR ÄMNE
LÄRARE LÅGSTAD.
BARNSKöT OUTB
LÄRARE LÅGSTAD.
LÄRARE ÅRSK 1-6
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
FÖRSKOLLÄRARE
ELEVASSISTENT
LÄRARE ÅRSK 4-9
LÄRARE ÖVR ÄMNE
BARNSKöT OUTB
FRITIDSPED OBEH
LÄRARE
LÄRARE ÖVR ÄMNE
UTBILD SAMORDN
LÄRARE
HANDLEDARE
ELEVASSISTENT
LÄRARE ÅRSK 1-6
SERVICEASSISTEN
ARBETSLEDARE
ADMINISTRATÖR
STÖDASSISTENT
STÖDBITRÄDE
STÖDBITRÄDE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE

Anställd från och med
16-aug-21
28-jun-21
22-jun-21
28-jun-21
12-jul-21
22-aug-21
23-aug-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
27-jun-21
16-aug-21
16-aug-21
16-aug-21
14-jun-21
19-jul-21
02-aug-21
26-jun-21
12-jul-21
01-jun-21
21-jun-21
10-jun-21
01-jun-21
28-jul-21
09-aug-21
01-jun-21
01-jun-21
09-aug-21
09-aug-21
01-jun-21
09-aug-21
09-aug-21
12-jul-21
01-jul-21
23-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
17-jun-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
17-jul-21
09-aug-21
16-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
01-jun-21
19-jul-21
01-jun-21
12-jun-21
01-jun-21
26-jul-21
01-jun-21
01-jun-21
01-jun-21
07-jun-21
09-jun-21
14-jun-21
15-jun-21
17-jun-21
21-jun-21
22-jun-21

Anställningsform
1
1
5
5
6
1
1
6
6
1
3
6
1
1
1
1
19
61
61
3
61
61
61
61
61
61
1
1
43
6
43
1
6
1
1
6
1
1
1
1
43
6
42
1
43
1
1
1
42
1
49
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Anställningsform, text
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbestämd säsongsanställning
Tidsbestämd säsongsanställning
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare med lönestöd
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid med lönestöd
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad
Social och omvårdnad

Hemvården
Hemvården
IFO ekonomi
IFO Öppen vård
Kortvård
Lindängen
Lindängen
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård
Midgård kök
Siggestorp
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Solstigen
Solvik 1
Solvik 1
Solvik 1
Solvik 3
Solvik 3
Solvik 3
Solvik 6
Solvik 6
Solvik 8
Solvik 8
Stödboende Klockan
Stödboende Linden
Stödboende Thule

OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
SOCIALSEKR
FAMBEHANDLARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
KOCK/KOKERSKA
STÖDBITRÄDE
DISTRSKÖTERSKA
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
SJUKSKÖTERSKA
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
STÖDASSISTENT
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
SERVICEASSISTEN
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
STÖDASSISTENT
OMVÅRDARE 2
STÖDBITRÄDE

01-jun-21
08-jun-21
21-jun-21
02-aug-21
01-jun-21
01-jun-21
14-jun-21
01-jun-21
14-jun-21
18-jun-21
01-jun-21
07-jun-21
10-jun-21
21-jun-21
07-jun-21
19-jul-21
01-jun-21
07-jun-21
21-jun-21
07-jun-21
16-aug-21
16-aug-21
01-jun-21
10-jun-21
01-jun-21
21-jun-21
14-jun-21
02-jun-21
07-jun-21
14-jun-21
01-jun-21
30-jun-21
01-jun-21
01-jun-21
14-jun-21

1
6
1
3
6
6
6
6
6
6
1
6
6
61
61
61
1
6
6
6
42
1
6
6
6
6
6
49
6
6
6
6
6
6
61

Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid med lönestöd
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, allmän visstid
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FORVNR
030
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
080
460
460
460
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

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

Enhet
IT-avdelningen
Lokalvård 1
Måltid- administrati
Måltid- administrati
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid omsorg
Måltid skola/förskol
Måltid skola/förskol
Måltid skola/förskol
Vatten och avlopp
Barnens hus
Biblioteksverksamhet
Biblioteksverksamhet
CRT 2
CRT 2
CRT 2
CRT 2
Ekedalens fritids
Ekedalens skola
Forsenskolan 4-6
Forsenskolan f-3
Fröjereds skola
Fröjereds skola
Förskolan Axet
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Förskolan Stallängen
Förskolan Syrsan
Grundsärskolan
Hellidsskolan 2
Hellidsskolan 2
Modersmål/Studiehand
Rosenberg 4-6
Rosenberg 4-6
Rosenberg F-3
Rosenberg fritids
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 1
Rudbecksgymnasiet 2
Ungdomsboendet
Valstad skola
Valstad skola
Valstad skola
Adm. omvårdnadsförv.
Arbetsledare rehab/s
Hattstugan
Hellidshemmet
Hemvården
Hemvården
Hemvården
IFO Öppen vård
Kortvård
Midgård
Sjuksköterskor
Socialpsykiatri
Solstigen
Solstigen
Solvik 1
Solvik 3

Befattning
NÄRINGSLIVSUTVL
LOKALVÅRDARE
DRIFTLEDARE
MÅLTIDSUTV
EKONIMIBITR/KÖK
EKONOMIBITR
KOCK/KOKERSKA
KOCK/KOKERSKA
KOCK/KOKERSKA
KOCK/KOKERSKA
MÅLTIDSBITRÄDE
KOCK/KOKERSKA
MÅLTIDSBITRÄDE
MÅLTIDSBITRÄDE
VAKTMÄSTARE
VERKSAMHETSLED
BIBLIOTEKSASS
BIBLIOTEKSASS
SKOLSKÖTERSKA
SPECIALLÄRARE
SPECIALPEDAGOG
STUDIEVÄGLEDARE
BARNSKÖTARE
LÄRARE ÅRSK 1-6
LÄRARE ÖVR ÄMNE
LÄRARE LÅGSTAD.
LÄRARE LÅGSTAD.
LÄRARE ÅRSK 1-6
BARNSKÖTARE
BARNSKÖTARE
FÖRSKOLLÄR OBEH
FÖRSKOLLÄR OBEH
FÖRSKOLLÄRARE
BARNSKÖTARE
ELEVASSISTENT
ELEVASSISTENT
LÄRARE ÅRSK 4-9
STUDIEHANDLEDAR
LÄRARE
LÄRARE ÖVR ÄMNE
ELEVASSISTENT
FRITIDSPED OBEH
LÄRARE
LÄRARE ÖVR ÄMNE
UTBILD SAMORDN
LÄRARE
HANDLEDARE
ELEVASSISTENT
LÄRARE LÅGSTAD.
LÄRARE ÅRSK 1-6
VERKSAMHUTV-IT
ARBETSLEDARE
STÖDBITRÄDE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
FAMBEHANDLARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE 2
OMVÅRDARE 2
STÖDASSISTENT
STÖDASSISTENT
OMVÅRDARE
OMVÅRDARE

Anställd från och med
16-aug-21
12-jul-21
22-aug-21
23-aug-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
01-jul-21
16-aug-21
01-jul-21
16-aug-21
16-aug-21
16-aug-21
19-jul-21
02-aug-21
12-jul-21
01-aug-21
28-jul-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
12-jul-21
09-aug-21
01-jul-21
09-aug-21
23-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
12-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
17-jul-21
09-aug-21
16-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
09-aug-21
01-sep-21
19-jul-21
26-jul-21
08-jul-21
01-jul-21
05-jul-21
23-jul-21
02-aug-21
07-jul-21
06-jul-21
19-jul-21
16-aug-21
16-aug-21
01-sep-21
16-jul-21
06-aug-21

Anställningsform
1
6
1
1
6
6
1
3
6
3
1
1
1
19
61
3
61
61
1
1
1
1
1
1
43
1
1
1
6
42
1
43
1
42
1
3
1
42
3
43
1
43
1
43
1
1
1
42
1
1
1
1
6
6
6
6
6
3
6
6
61
42
1
1
6
6

Anställningsform, text
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Tillsvidare
Vikariat
Timanställning, vikariat
Vikariat
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare med lönestöd
Timanställning, allmän visstid
Vikariat
Timanställning, allmän visstid
Timanställning, allmän visstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Vikariat
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Vikariat
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tidsbegränsat enligt skollagen
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
Timanställning, allmän visstid
Tidsbegränsad, allmänvisstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Timanställning, vikariat
Timanställning, vikariat
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Solvik 5

OMVÅRDARE 2

06-jul-21
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Timanställning, vikariat
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-06-09
Ärendenummer
2020/401

Kommunstyrelsen

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

Rapportlista kommunstyrelsen 2021-08-11
Ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-06-02 – 2021-08-02.
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2020/134

Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 1C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fjärr- distansundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om fortsatt distansundervisning
och närundervisning
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 3B
Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning
grundsärskolan Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om delvis distansundervisning
klass 3B och klass 5B Forsenskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 1C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6B
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 5A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 6A
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4A
Rosenbergsskolan
Kommunstyrelsen

Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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KS 2020/134
KS 2020/134
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/5
KS 2021/219
KS 2021/220
KS 2021/234
KS 2021/235
KS 2021/237
KS 2021/238
KS 2021/75
KS 2021/102
Ks 2021/102
KS 2021/239
KS 2021/240

Barn- och utbildning - Beslut om distansundervisning klass 4C
Rosenbergsskolan
Barn- och utbildning - Beslut att tillfälligt stänga verksamhet
SKR - Cirkulär 21:24 Preliminär LSS-utjämning 2022
SKR - Cirkulär 21:25 Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Arbetsanpassning AFS 2020:5
SKR - Cirkulär 21:26 Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med
AkademikerAlliansen
Deloitte - Projektplan Kommunstyrelsens styrning och ledning
2021
Gryning Vård AB - Ser människor. Skapar möjligheter.
Västra Götalandsregionen - Protokollsutdrag från
regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022
Västra Götalandsregionen - Protokollsutdrag från
regionfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2021 - Budget
2022 för Västra Götalandsregionen
Beslut SBN 2021-06-17
Beslut om antagande av koldioxidbudget 2020-2040 och
strategisk handlingsplan
Sveriges Kommuner och Regioner - Sammanträdesplan
2022
Beslut om utdelning ur Samfonden från barn- och
utbildningsnämnden
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet
Skaraborg 2021-06-01
Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
2021-06-28
Tillgänglighetsrapport från Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG)
Förbundsavgift 2022 till Sveriges Kommuner och Regioner

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

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 7 2021

2021-05-27

Sammanträdesdatum

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm
samt digitalt över Teams
klockan 15.00-17.00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR

(3)
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§ 36
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar
styrelsemötet för öppnat.
§ 37
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen.
§ 38
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Lennart Axelsson till justerare. Justering via digital signering

Assently: 5eede1a1e3054571ddbc881b3cae1ed105c975102f5e66fb3ba015feecf9acb305015e4f7c98eac63a0ca0fc704935118dc1037835ebe0eaed1be503306bde8f
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Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 7 2021

2021-05-27

(3)

Sammanträdesdatum

2
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§ 39
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom april. VD konstaterar att
månadsresultatet för april är sämre än budget. Ackumulerat resultat
är sämre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 40
VD-rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Fastigheter
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 41
Revisors PM
VD presenterar framtagen rutin kring fasta data efter
rekommendation från PWC. VD konstaterar att koncernen inte
kommer att tillämpa attestrutinen som PWC rekommenderar.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 42
Aktieägartillskott
Styrelsen för en strategisk diskussion om att begära
aktieägartillskott från moderbolaget.
Styrelsen beslutar att:
• Styrelsen beslutar att diskutera frågan vid ett extra
styrelsemöte.
• Styrelsen beslutar uppdra åt VD att ta fram underlag i frågan.

Assently: 5eede1a1e3054571ddbc881b3cae1ed105c975102f5e66fb3ba015feecf9acb305015e4f7c98eac63a0ca0fc704935118dc1037835ebe0eaed1be503306bde8f

Tidaholms Bostads AB
556041-4582

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsemöte 7 2021

2021-05-27

Sammanträdesdatum

§ 43

(3)
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Granaten
Kommunen har behov av lokaler till Daglig verksamhet.
Hyresavtalet för lokal Granaten har nyligen sagts upp och lokalen
uppfyller kommunens behov av.
Styrelsen för en strategisk diskussion ett eventuellt samarbete med
kommunen om renovering och uthyrning av Granaten.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar uppdra åt VD att gå vidare med frågan.
§ 44
Styrelsemöten 2021
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsedag, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:
Datumen för kommande års styrelsemöten slås fast på december
månads sammanträde. Punkten är därmed avhandlad och behöver
inte tas upp på varje styrelsemöte.
§ 45
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 46
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.
Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Lennart Axelsson, Ingela Backman
och Linda Göransson.

Assently: 5eede1a1e3054571ddbc881b3cae1ed105c975102f5e66fb3ba015feecf9acb305015e4f7c98eac63a0ca0fc704935118dc1037835ebe0eaed1be503306bde8f

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

2021 Utfall
April

2 157
-988
-347
-352
470
-962
-492
-59
-551

Andel i
förhållande till
omsättn

100%
46%
-165%
16%
-135%
-23%
-3%
-26%

2021
Budget
April

2 011
-753
-259
-266
733
-922
-189
-94
-283

Andel i förhållande till
Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100%
37%
13%
13%
36%
-9%
-5%
-14%

146
-235
-88
-86
-263
-40
-303
35
-268

2021 Utfall
Ack

8 523
-4 529
-1 205
-1 319
1 470
-2 160
-690
-271
-961

Andel i förhållande till
omsättn

%
-53,1%
-14,1%
-15,5%
17,2%
-8,1%
-11,3%

Assently: 5eede1a1e3054571ddbc881b3cae1ed105c975102f5e66fb3ba015feecf9acb305015e4f7c98eac63a0ca0fc704935118dc1037835ebe0eaed1be503306bde8f

2021
Budget
Ack

8 044
-3 289
-1 037
-1 240
2 478
-2 161
317
-376
-60

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
-40,9%
-12,9%
-15,4%
30,8%
3,9%
-0,7%

479
-1 240
-168
-79
-1 008
1
-1 007
105
-901

2020
Utfall - Ack
7 829
-2 903
-1 043
-1 277
2 606
-1 349
1 257
-264
992

2020
Utfall
April

1 973
-554
-265
-305
849
-341
508
-123
385
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 4 2021

2021-05-27

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm
samt digitalt via Teams
klockan 15.00-17.00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR
Michael Löfborg, SEKO
Andreas Melander, Vision
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§ 44
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§ 45
Fastställande av dagordning
En övrig fråga anmäldes:
Försäljning utsläppsrätter
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen
§ 46
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Lennart Axelsson till justerare. Justering via digital signering.

Assently: bc619f7f9a4148605425c70f71186cace8067e63a080970ddd9c25dda5017b0113ab43ecc0125d6d29bffbd49fd50e6d416fe5a4e687ce3ec9aebf156f19ebd9
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§ 47
Fjärrvärme Framtid
Fjärrvärmechef Erik Graaf presenterar en framtidsspaning med
anledning av Nobias planerade flytt. Styrelsen för en strategisk
diskussion.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att uppdra åt ledningen att arbeta vidare med
långsiktig planering för Fjärrvärmeverksamheten och presentera
förslag och scenarion för det fall att bolaget tappar Nobia som kund.
§ 48
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom april. VD konstaterar att
månadsresultatet för april är sämre än budget. Ackumulerat resultat
är bättre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 49
VD-Rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Fjärrvärme
• Elhandel
• Stadsnät
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna

Assently: bc619f7f9a4148605425c70f71186cace8067e63a080970ddd9c25dda5017b0113ab43ecc0125d6d29bffbd49fd50e6d416fe5a4e687ce3ec9aebf156f19ebd9
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Styrelsemöte 4 2021

2021-05-27
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§ 50
Revisors PM
VD presenterar framtagen rutin kring fasta data efter
rekommendation från PWC. VD konstaterar att koncernen inte
kommer att tillämpa attestrutinen som PWC rekommenderar.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 51
Årsrapport Fjärrvärme
VD presenterar Årsrapport för Fjärrvärme år 2020
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att fastställa årsrapporten
§ 52
Aktieägartillskott
Styrelsen för en strategisk diskussion om att utdela ett
aktieägartillskott till bostadsbolaget.
Styrelsen beslutar att:
• Styrelsen beslutar att diskutera frågan vid ett extra
styrelsemöte.
• Styrelsen beslutar uppdra åt VD att ta fram underlag i frågan.
§ 53
Styrelsemöten 2021
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsedagar, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:
Datumen för kommande års styrelsemöten slås fast på december
månads sammanträde. Punkten är därmed avhandlad och behöver
inte tas upp på varje styrelsemöte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Energi AB
556063-9683

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 4 2021

2021-05-27

(7)

4
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§ 54
Övriga frågor
Försäljning av utsläppsrätter
Styrelsen för en diskussion om eventuell försäljning av koncernens
utsläppsrätter för att frigöra medel för ytterligare klimatsmarta
åtgärder.
Styrelsen beslutar att:
• Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att utreda hur många
utsläppsrätter bolaget kommer att behöva för sin
verksamhet.
• Styrelsen beslutar uppdra åt VD att föreslå hur stor andel
som ska säljas.
• Styrelsen beslutar uppdra åt VD att föreslå en lämplig kurs
då försäljning ska genomföras.
§ 54
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet

Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Lennart Axelsson, Ingela Backman
och Linda Göransson.
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April

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

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

2021 Utfall
April

10 013
0
-3 331
-2 084
-2 517
2 081
-1 432
649
-480
169
169
FJV
Ack

25 043
0
-3 635
-3 452
-1 665
16 291
-3 608
12 683
-1 171
11 512

Andel i
förhållande till
omsättn

100,0%
33,3%
20,8%
25,1%
20,8%
6,5%

1,7%
FJV Budget
Ack

22 254
0
-4 746
-4 162
-1 543
11 803
-3 903
7 900
-76
7 824

2021
Budget
April

8 508
0
-2 504
-2 014
-1 902
2 088
-1 475
613
-108
505
505
Stadsnät
Ack

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
29,4%
23,7%
22,4%
24,5%
7,2%

5,9%
Stadsnät
Budget
Ack.

1 505
0
-827
-70
-615
-7
43
36
-372
-336
GF
Ack.

2021 Utfall
Ack

53 248
0
-18 051
-8 016
-8 146
19 035
-5 721
13 314
-1 528
11 786
11 786
GF Budget
Ack

Andel i förhållande till
omsättn

100,0%
-33,9%
-15,1%
-15,3%
35,7%
25,0%

22,1%
Elnät
Ack

2021
Budget
Ack

47 924
0
-16 221
-8 520
-7 609
15 574
-5 901
9 673
-432
9 241
9 241
Elnät
Budget
Ack.

7 842

8 186

4 432

4 364

4 367

4 142

-2 991
-1 399
-1 309
2 143
-2 035
108
-271
-163

-2 982
-1 283
-1 166
2 755
-1 932
823
-270
553

-47
-2 187
-2 355
-157
-45
-202
-86
-288

-27
-2 113
-2 195
29
-57
-28
-86
-114

-898
-531
-2 817
121
-33
88
0
88

-167
-545
-2 701
729
-9
720

Assently: bc619f7f9a4148605425c70f71186cace8067e63a080970ddd9c25dda5017b0113ab43ecc0125d6d29bffbd49fd50e6d416fe5a4e687ce3ec9aebf156f19ebd9

720

Andel i
förhållande till Avvikelse mot
omsättn
budget

tkr

100,0%
-33,8%
-17,8%
-15,9%
32,5%
20,2%

19,3%
Elhandel
Ack.

11 564
0
-10 480
-447
0
637
0
637
0
637

5 324
0
-1 830
504
-537
3 461
180
3 641
-1 096
2 545
Elhandel
Budget
Ack.

8 978
0
-8 299
-417
-4
258
0
258
0
258

2020
Utfall - Ack
42 486
0
-11 122
-10 229
-6 645
14 490
-3 757
10 733
-432
10 301
10 301

2020
Utfall
April

7 524
0
-1 618
-2 709
-1 613
1 584
-949
635
-62
573
573
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Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Allmänt om verksamheten:
Tidaholms Energi AB har nu haft sitt elfte år med kraftvärmeverket Eldaren. Anläggningen motsvarar ställda förväntningar.
Under 2020 såldes 49,3 GWh förnyelsebar värme. Detta är 5,5 GWh mindre än budgeterat.
Vi har under 2020 producerat 8,6 GWh förnyelsebar el i kraftvärmeverket Eldaren.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Under året har vi färdigställt vårt vindskydd för krossning av bränsle, samt installerat en ny reservinmatning till panna 2.
Alla våra tekniker är numera certifierade pannskötare vilket vi är ett av de första bolagen i Sverige med.
Efter räkenskapsåret har vi löst leasingavtalet på kraftvärmeproduktionsanläggningen med Handelsbanken Finans och äger
numera hela anläggningen.

* Egna aktier:
Inga

* Flerårsöversikt
Flerårsöversikt Fjärrvärme (tkr)
Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde fr löp verksamhet
Antal anställda

2020
39 981
2 688
75 773
41 199
10 012
7

2019
50 288
13 444
77 786
38 511
19 049
6

2018
47 584
11 131
88 178
25 067
6 679
5

2017
41 960
9 560
87 473
13 936
6 425
6

2016
39 655
6 629
91 111
4 376
6 051
6

* Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att i ny räkning överförs 2.688 tkr.

Byte av redovisningsprincip:
Från och med räkenskapsår 2014 upprättas årsredovisningen i Tidaholms Energi i enlighet med huvudregelverket K3.

Miljöinformation:
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen. Miljörapporterna har granskats och inte föranlett några
påpekanden.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
Framtiden ser mycket ljus ut med många utmaningar och möjligheter som kommer utveckla vårt bolag och vår personal. Vår vision
kommer även i fortsättningen att vara en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv. Arbetet med att utveckla
infrastrukturen såväl stadsnät som fjärrvärme, både nybyggnation och utveckla den befintliga verksamheten.

Övriga upplysningar:
Inga
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Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella
anläggningstillgångar (tkr)
(NO110-NO240 är obligatoriska
uppgifter)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar mm
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk.värde)
Redovisat värde

Signatur:

Byggnader
och mark

Maskiner
Inventarier,
och andra
verktyg och
tekniska
installation
anläggningar
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Pågående
nyanläggningar och
förskott
avseende
materiella AT

Summa
materiella
anläggningstillgångar

NO110
NO120
NO130
NO140
NO150
NO210
NO220

63 299
0
0
2 643
65 942
-26 501
0

88 047
0
-18 996
1 917
70 968
-55 123
17 277

6 003
0
0
0
6 003
-5 909
0

871
3 741
0
-4 560
52
0
0

158 220
3 741
-18 996
0
142 965
-87 533
17 277

NO230
NO240
NO250

0
-2 380
-28 881

0
-3 131
-40 977

0
-94
-6 003

0
0
0

0
-5 605
-75 861

NO310
NO320

0
0

NO330
NO340
NO360
NO370

0
0
0
0

0

NO410
NO420

0

0

0

-3 800

-3 800
0

NO430
NO440
NO450

0
0
0

NO460

0

-3 800

0

0

-3 800

NO500

37 061

26 191

0

52

63 304
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Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori
Materiella anl. tillg. (samtliga
uppgifter obligatoriska)

Anskaffningsvärde
Byggnader
och mark

Värmeproduktionsanläggningar
Kraftvärmeproduktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Övrigt (Ska specificeras)

Summa materiella
anläggningstillgångar

Signatur:
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NO5000
NO50100
NO5020
NO5030
NO5040
NO5050
NO50600

Ack. avskrivningar enligt
plan
Maskiner och
Inventarier,
andra tekniska verktyg och
anläggningar
installation

Pågående
nyanläggningar och
förskott avs.
materiella AT

Planenligt
restvärde

Summa

0
63 299

0
0

6 003
0

0
0

6 003
63 299

-6 003
-28 882

0
34 417

0

70 967

0

52

71 019

-44 776

26 243

52

0
0
0
140 321

-79 661

0
0
0
60 660

63 299

70 967

6 003
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Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår
distributionsanläggningar (samtliga
uppgifter obligatoriska)
1950-talet eller tidigare
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
2000-talet
2010-talet
2020-talet
Summa

Signatur:

AL001
AL002
AL003
AL004
AL005
AL006
AL007
AL008
AL000
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Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

Procent av total
ledningslängd

2020

2019

2018

2017

0
0
0
9
23
51
15
2
100

0
0
0
9
24
52
15

0
0
0
10
25
54
11

0
0
0
10
25
56
9

100

100

100
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Not Resultaträkning
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Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr)
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning
Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk)
Intäkter anslutningsavgifter
Intäkter elcertifikat
Intäkter utsläppsrätter
Övrigt (ska specificeras)
Intäkter mottagningsavgifter
Beredskapstjänster
Övrigt
Summa övrigt
Nettoomsättning

Signatur:

2020

2019

RR7131
RR7132
RR7133
RR7134
RR7135

33 042
2 271
294
0
0

35 310
4 973
345
5 424
0

RR7115
RR7117
RR7119
RR7130
RR7110

3 906
177
291
4 374
39 981

3 189
140
907
4 236
50 288
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Intäkter från andelar i koncernföretag
Intäkter från andelar i intresseföretag
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

Signatur:

243

2020

2019

RR7110
RR71120

39 981
0

50 288
0

RR71140
RR71150
RR71160
RR73120
RR73130
RR73140
RR73150

47
0
40 028
-6 069
-20 301
-4 739
-5 605

267
0
50 555
-4 970
-21 455
-4 541
-5 605

RR73160

0

0

2

RR73180
RR73190
RR74000

0
-36 714
3 314

0
-36 571
13 984

6
6

RR75110
RR75120
RR75130

0
0
0

0
0
0

7

RR75140
RR75145

8
0

16
0

8

RR75150
RR75000
RR76000
RR77110
RR77120

-634
-626
2 688
0
0

-556
-540
13 444
0
0

TU7713332
TU7713331
TU771313
TU771323
TU771343
TU771303
RR77135
RR77140
RR77150
RR78000

0
0
0
0
0
0
2 688
0
0
2 688

0
0
0
0
0
0
13 444
0
0
13 444

1

3
5

9
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Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser och varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installation
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller närstående
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Signatur:

2020

10

244

2019

BR71100

0

0

BR71211

0

0

BR71212
BR71213
BR71214
BR71215
BR71210

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

NO500
NO5002
NO5001
NO5003

37 061
0
26 191
52

36 798
94
29 124
871

BR71220

63 304

66 887

BR71231
BR71232
BR71233
BR71234
BR71235
BR71236
BR71237
BR71230
BR71200

0
0
0
0
0
0
0
0
63 304

0
0
0
0
0
0
0
0
66 887

BR71311
BR71312
BR71313
BR71316
BR71314
BR71315
BR71310

1 762
0
0
0
0
0
1 762

1 895
0
0
0
0
0
1 895

BR71321
BR71322
BR71323
BR71324
BR71327
BR71325
BR71320

7 102
0
0
0
0
156
7 258

7 613
1 188
0
0
0
149
8 950

BR71331
BR71333
BR71330

0
0
0

0
0
0

BR71340
BR71341
BR71342
BR71300
BR71000

3 449
0
3 449
12 469
75 773

52
0
52
10 897
77 784
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Balansräkning EK och Skulder

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Andra fonder
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar till skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbete för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar, varje slag för sig
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje
slag för sig
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR
- Justerade skulder
+ Räntebärande skulder
= SYSSELSATT KAPITAL
Signatur:

11

11

12

13

245

2019

BR72111
BR721111
BR72113
BR72115
BR72114
BR72116
BR72110

2 000
0
0
0
0
0
2 000

2 000
0
0
0
0
0
2 000

BR72112
BR72121
RR78000
BR72120
BR72100
BR72200

0
36 511
2 688
39 199
41 199
0

0
23 067
13 444
36 511
38 511
0

BR72311
BR72312
BR72313
BR72300

0
0
0
0

0
0
0
0

BR72411
BR72410
BR72412
BR72413
BR72414
BR72415
BR72400

0
0
13 127
0
0
0
13 127

0
0
27 138
0
0
0
27 138

BR72510
BR72511
BR72512
BR72521
BR72522
BR72513
BR72514
BR72515
BR72516
BR72517
BR72518
BR72519
BR72500
BR72000

0
5 440
0
0
0
2 182
0
0
0
0
10 851
2 974
21 447
75 773

0
6 214
0
0
0
3 153
0
0
0
0
158
2 612
12 137
77 786

BR72625

14 100

14 100

BR72609

0

0

BR72620
BR72621

0
0

0
0

BR71000
BR75200
BR75300
BR75000

75 773
-34 574
24 834
66 033

77 784
-39 275
33 352
71 861
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Redovisningsenhet:

Kassaflödesanalys

246

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i
rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

2020

2019

RR76000
KF112
KF1
KF113
KF110

2 688
7 324
10 012
0
10 012

13 444
5 605
19 049
0
19 049

KF121
KF122
KF123
KF120

133
1 692
1 570
13 407

-113
4 165
1 843
24 944

Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott
Lämnade koncernbidrag
Förvärv av aktier i dotterföretag
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av rörelse/inkråm
Avyttring av rörelse/inkråm
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

KF131
KF1311
KF132
KF1321
KF133
KF134
KF135
KF136
KF137
KF138
KF139
KF1391
KF130

0
0
0
0
0
0
0
0
-3 742
0
0
0
-3 742

0
0
0
0
0
0
0
0
-1 954
0
0
0
-1 954

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringverksamheten

KF141
KF142
KF145
KF146
KF147
KF143
KF144
KF148
KF140

0
0
0
0
0
0
-6 271
0
-6 271

0
0
0
0
0
0
-22 942
0
-22 942

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

KF150
KF160
KF170
KF180

3 394
55
0
3 449

48
7
0
55

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar
Orealiserade valutakursdifferenser
Andra ej likviditetspåverkande poster
Summa poster som inte ingår i kassaflödet

KF210
KF220
KF230
KF240
KF250
KF260
KF200

5 605
1 719
0
0
0
0
7 324

5 605
0
0
0
0
0
5 605

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska)
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Leverans av värme för uppvärmning (MWh)
Levererad värme inom koncernen
Levererad värme till intresseföretag
Levererad värme inom den juridiska personen
Levererad värme externt
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet
Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)
Levererad el inom koncernen
Levererad el till intresseföretag
Levererad el inom den juridiska personen
Levererad el externt
Totalt levererad el

Signatur:

247

2020

2019

2018

2017

FV12
FV13
FV14
FV15
FV10

0
0
0
49 309
49 309

0
0
0
52 472
52 472

0
0
0
53 521
53 521

0
0
0
51 997
51 997

FV22
FV23
FV24
FV26
FV20

0
0
0
8 684
8 684

0
0
0
10 230
10 230

0
0
0
6 285
6 285

0
0
0
8 959
8 959
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Redovisnings- och värderings-

248

principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Tidaholms energi ABs verksamheter består av fjärrvärme, stadsnätsutbyggnad av fiber samt elhandel. Fördelningen av intäkter och
kostnader har gjorts så långt det är möjligt genom tidsskrivning och kostnad/intäktsuppdelning baserat på faktisk
verksamhetstillhörighet. Prissättning internt sker genom självkostnadsprincipen.
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Periodiseringen av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.
Tidaholms Energis årsredovisning upprättas i enlighet med regelverket K3.
* Avskrivningsprinciper:
I resultaträkningen belastas resultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas ekonomiska livslängd. De materiella anläggningarna delas in i komponenter i enlighet med K3-regelverket.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Industribyggnad/Byggnadsstomme 35 år.
Industribyggnad/Ventilation, mm 10 år.
Markanläggningar 20 år.
Inventarier 5-10 år.
Distributionsanläggningar 20-25 år.
FJV-centraler, abonnentcentraler 20 år.
* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder
mm.:
Allt direkt konterbart bokförs på respektive verksamhet. Gemensamma kostnader fördelas schablonmässigt på varje verksamhet, t ex
gemensamma lokalkostnader, lokalt nätverk, telefon och dylikt.
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan
såväl koncernbolag som rörelsegrenar:
Intern prissättning sker enligt självkostnadsprincipen.
Övriga upplysningar:
.

Signatur:
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Not - Leasing

249

Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.
Tidaholms Energi AB Leasar utrustning i en kraftvärmeproduktionsanläggning av Handelsbanken Finans AB
genom sk operationell leasing. Restvärdet efter leasingperioden uppgår till 25%.
Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr)
Specificera:

2020
TUL201
TUL202
TUL203
TUL204
TUL205

Totalt
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr)
Specificera:
Kraftvärmeverksanläggning
Övrigt

Totalt

Signatur:

0
2020
TUL302
TUL303
TUL304
TUL305
TUL306

6 621
462

7 083
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Tilläggsupplysningar 1-3

250

Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)
Specificera:

2020
TU711513
TU711523
TU711533
TU711543

0
0
0
0
0

Totalt
2. Övriga rörelsekostnader (tkr)
Specificera:

2020
TU731343
TU731353
TU731363
TU731373

Signatur:

2019

2020
TU731383
TU731384
TU731385
TU731386

0

0
0
0
0
0

Totalt
3. Övriga externa kostnader (tkr)
Specificera:
Reparation och underhåll
Leasingkostnader Fjv anläggning
El för drift
Övrigt, utrang kost mm
Totalt

2019

5 049
6 621
1 222
7 409
20 301

0
2019

-21 455
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Tilläggsupplysningar 4-7
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Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Totalt
5. Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (tkr)
Styrelse och VD
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader
varav pensionskostnad
varav pensionskostnad för styrelse och VD
Totalt löner och sociala kostnader

2020
TU731413
TU731423
TU731403
2020
TU731443
TU731453
TU731463
TU731473
TU731483
TU731493
TU731433

6. Resultat från andelar i koncernföretag
och/eller intresseföretag (tkr)
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Övrigt
Totalt

TU751113
TU751123
TU751133
TU751143
TU751153
TU751103

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övrigt
Totalt

TU751413
TU751423
TU751433
TU771403

Signatur:

2019
7
0
7

6
6
2019

-252
-3 391
-3 643
-1 096
-406
-54
-4 739
2020

-369
-3 089
-3 458
-1 083
-350
-43
-4 541
2019

0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0
2019

0
0
8
8

0
0
16
16
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Tilläggsupplysningar 8-10

252

Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övrigt
Totalt

TU751513
TU751523
TU751533
TU751103

9. Skatt på årets resultat (tkr)
Aktuell skatt för året
Upplösning av avsättning för skatter
Uppskjuten skatt
Övrigt
Totalt

TU771413
TU771423
TU771433
TU771443
TU771403

Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter (tkr)
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning
Övriga interimsposter
Totalt

Signatur:

2020

2019
0
-517
0
-517

2020

2019
0
0
0
0
0

2020
TU713263
TU713293
TU713253

0
-556
0
-556

0
0
0
0
0

2019
0
156
156

0
149
149
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Tilläggsupplysningar 11

253

Noter till balansräkning
11. Förändring av eget kapital
(tkr) (obligatorisk uppgift)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Fondemission
Nyemission
Avskrivn. resp. försäljn. av
uppskriven tillgång
Årets resultat
Medlemsinsatser (ek. för.)
Förlagsinsatser (ek. för.)
Övrigt
Belopp vid periodens utgång

Signatur:

Aktiekapital

2 000

0
0

Uppskrivnings- Andra
fond
fonder

0

0

Inbetalda
insatser
och
emissionsinsatser
(ek. för)
0

Överkursfond

0

Balanserat
resultat

0

23 067

13 444

0

0
13 444
0

-13 444

0

Totalt eget
kapital

38 511

0

0
0

0
2 000

Årets
resultat

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
36 511

2 688

2 688

0
2 688

0
41 199
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Tilläggsupplysningar 12-13

254

Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr)
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Totalt
13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)
Förutbetalda intäkter nätavgifter
Övriga interimsposter
Totalt

Signatur:

2020
TU724163
TU724173
TU724153

2019

0
2020

TU725194
TU7251963
TU725193

15 265
11 873
27 138
2019

0
2 974
2 974

0
2 612
2 612
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Tilläggsupplysningar 14-16

255

Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar
Specificera:

2020
TU727013
TU727023
TU727033
TU727043

0
0
0
0
0

Totalt
15. Övriga upplysningar
Specificera:

2020
TU727053
TU727063
TU727073
TU727083

16. Övriga upplysningar
Specificera:

Signatur:

2019

2020
TU7270013
TU7270023
TU7270033
TU7270043

0

0
0
0
0
0

Totalt

Totalt

2019

0
2019

0
0
0
0
0

0
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Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift)

Underskrifter

Mattias Andersson

Ingela Backman

VD
Lennart Axelsson

Ordförande
Per Bergström

Vice Ordförande
Michael Brisman

Ledamot
Mikael Snäll

Ledamot
Maria Fredriksson

Ledamot
Katarina Wallgren

256

Ledamot
Vårt revisionsintyg avseende denna rapport har avgivits den:

ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB
Björn Andersson, aukt revisor

Signatur:

Checksumma: FC-5B-E7-24

2021-04-19 13:59
Assently: bc619f7f9a4148605425c70f71186cace8067e63a080970ddd9c25dda5017b0113ab43ecc0125d6d29bffbd49fd50e6d416fe5a4e687ce3ec9aebf156f19ebd9

20 / 20

Sida 1 av 1

Följande handlingar har undertecknats den 2 juni 2021
257
2021-05-27 Styrelseprotokoll nr 4 TEAB.pdf

(94830 byte)
SHA-512: 0cb5df3237f360d02c8eb9eb2ef42826b4a66
c5a9931b7b0a4aca0d3ae0cb62ec3d2a1a8be581c51888
a33ef35bd38942d437d9b15acf7d181f1cdcf37dc5ab7

Resultat TEAB 2021-04.pdf

(319195 byte)
SHA-512: d973cd3b0f9f40edae891346193f71ab6f57a
0b23eb0a4d86d25b4a3b36db4945bf4cc7e23afac0f7d0
23b811189d8e7b8dfc2d0bc0ef32fe78d73664643f248

Årsrapport Tidaholms Fjärrvärme 2020.pdf
(331420 byte)
SHA-512: 199b0cf9616963adf3adeb9f64f0762cab569
96d319113d41466ae8541e28fbc4688e8d092305cb3c9c
c22d41d53cda9674c780f0f3b5881e5ba2e347fa755fd

Handlingarna är undertecknade av
2021-06-02 14:50:38 (CET)

Linda Göransson
linda.goransson@tidaholm.se
80.68.113.170
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-01 13:47:03 (CET)

Ingela Backman
ingela.backman@skovde.se
185.112.112.143
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-06-01 22:24:44 (CET)

Stig Lennart Axelsson
lennart@axelssonsvvskonsult.se
78.79.249.87
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

Undertecknandet intygas av Assently

Styrelseprotokoll TEAB 2021-05-27
Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
bc619f7f9a4148605425c70f71186cace8067e63a080970ddd9c25dda5017b0113ab43ecc0125d6d29bffbd49fd50e6d416fe5a4e687ce3ec9aebf156f19ebd
9
001 :2 01 3

Om detta kvitto

A

TI

ON

ISO

27

CERT

C
IF I

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 4 2021

(1)
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2021-05-27

Plats och tid:

Smedjegatan 18, Tidaholm
samt digitalt via Teams
klockan 15.00-17.00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Mattias Andersson, VD
Linda Göransson, HR

§ 33
Sammanträdets öppnande
Ordförande Ingela Backman hälsar alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§ 34
Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar att:
Fastställa den föreslagna dagordningen
§ 35
Val av justerare
Styrelsen beslutar att:
Välja Lennart Axelsson till justerare. Justering via digital signering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tidaholms Elnät AB
556004-3332

(1)

Sammanträdesdatum

Styrelsemöte 4 2021

2
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2021-05-27
§ 36
Ekonomi
VD redogör för resultatrapport tom april. VD konstaterar att
månadsresultatet för april är bättre än budget. Ackumulerat resultat
är bättre än budget.
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 37
VD - Rapport
VD informerade om:
• Personalarbete
• Elnät
• Löpande verksamhet
Styrelsen beslutar att:
Lägga rapporten till handlingarna
§ 38
Revisors PM
VD presenterar framtagen rutin kring fasta data efter
rekommendation från PWC. VD konstaterar att koncernen inte
kommer att tillämpa attestrutinen som PWC rekommenderar.
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna
§ 39
Årsrapport Elnät 2020
VD presenterar Årsrapport för Elnät år 2020
Styrelsen beslutar att:
Styrelsen beslutar att fastställa årsrapporten
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§ 40
Styrelsemöten 2021
2-3/9
7/10
16/12

Styrelsedagar, budgetförutsättningar
Budgetbeslut
Styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:
Datumen för kommande års styrelsemöten slås fast på december
månads sammanträde. Punkten är därmed avhandlad och behöver
inte tas upp på varje styrelsemöte.
§ 41
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes
§ 42
Styrelsemötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet
Vid protokollet
Linda Göransson, TEAB
Justeras via digital signering av Lennart Axelsson, Ingela Backman
och Linda Göransson.
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2021 Utfall

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

Andel i förh. till
omsättn

April

2021
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

April

tkr

3 285

100,0%

2 855

100,0%

430

-744
-1 381
0
1 160
-588
572
-34
538
538

22,6%
42,0%
0,0%
35,3%

-561
-1 732
0
562
-589
-27
-35
-62
-62

19,6%
60,7%
0,0%
19,7%

-183
351
0
598
1
599
1
600
600

17,4%

16,4%

-0,9%
2,2%
-2,2%

2021 Utfall

Andel i förh. till
omsättn

Ack.

18 646
0
-3 963
-6 822
0
7 861
-2 350
5 511
-137
5 374
5 374

2021
Budget

Andel i förh. till Avvikelse mot
omsättn
budget

Ack.

100,0%
-21,3%
-36,6%
0,0%
42,2%
29,6%

28,8%
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17 868
0
-2 708
-7 682
0
7 478
-2 355
5 123
-139
4 984
4 984

tkr

100,0%
-15,2%
-43,0%
0,0%
41,9%
28,7%

27,9%

778
0
-1 255
860
0
383
5
388
2
390

2020
Utfall - Ack
16 343
0
-3 170
-6 227
0
6 946
-1 668
5 278
-148
5 130
5 130

2020
Utfall
April

2 969
-524
-1 798
0
647
-417
230
-40
190
190
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Koncessionsnummer:
5124BV

* Allmänt om verksamheten:
Tidaholms Elnät AB har uppdraget av Tidaholms kommun att driva eldistribution. År 2020 var bolagets
20:e verksamhetsår.
Bolaget har sitt säte i Tidaholms kommun och ägs till 100% av Tidaholms Energi AB. Koncernen Tidaholms
Energi AB är en viktig drivkraft för att skapa attraktionskraft och utveckla Tidaholmsbygden och
göra den attraktiv och hållbar.
Affärsidén för koncernen Tidaholms Energi är att genom skräddarsydda och prisvärda erbjudanden av
såväl infrastruktur, tjänster och lösningar för el, fjärrvärme och IT-kommunikation och bostäder, bidra till att
göra det attraktivt att bo och verka i Tidaholm.
Vi bygger vår framgång genom närheten till våra kunder och samarbete med andra energiföretag.

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Vårt mål med att bibehålla våra elnätspriser har vi lyckats med, elnätspriserna har varit oförändrade under 2020.
Under året har vi haft en driftsäkerhet på 98,2%! Vi har haft 0,37 driftstörningar per kund under året i elnätet. Orsaken till
driftstörningar har varit flera avbrott på överliggande nät som drabbar samtliga våra kunder, vi råder inte över denna typ av
driftstörningar. Vi har även haft driftstörningar i vårt eget nät och merparten är väderrelaterade.
Energiomsättningen blev totalt 120 GWh och förlustenergin uppgick till 5,5 GWh. Inom vårt nätområde producerades 68 GWh
lokalproducerad el.
Under året har vi anslutit 33 st nya elnätskunder. Vi har även anslutit 12 st nya microproduktionsanläggningar, 1 större solcellspark
och två vindkraftsverk. Vi har ökat på den lokala och förnyelsebara produktionen i vårt nätområde med ca 10.000.000 kWh per år.
Priset för elleveranser i Tidaholm var oförändrat under 2020. Detta medförde placeringen 30 av 290 i Nils Holgersson
undersökningen för 2020. Vår plats från föregående år var 45. Vi är nära vårt mål mot vårt långsiktiga mål på plats 30 eller bättre.
Under året har vi investerat 12 MSEK. Anslutit vindkraft i området samt fortsatt arbetet med nya Rosenbergsområdets elnät. I övrigt
består investeringarnas främst av att vi har ersatt luftledningar med jordkabel. Arbetet med att förbättra vår driftsäkerhet pågår
kontinuerligt.
Vi har flera investeringsprojekt som kommer att löpa under 2021. Vi prioriterar digitalisering av elnätet samt vädersäkring av
luftledningsnätet.
Under 2021 kommer vi fortsätta arbete med att byta ut alla elmätare, projektet skall vara färdigställt till 2024. Arbetet påbörjades
under 2019 och fortlöpa till 2024. Arbetet kommer att kräva en stor insats såväl med personal som med inköp av elmätare.

* Egna aktier:
inga
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* Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet %

2020

2019

2018

2017

2016

41 398

42 434

41 231

39 789

39 963

20

28

20

24

29

186 881

189 032

153 141

171 050

173 927

34

31

31

24

21

* Resultatdisposition
Förslag till vinstdisposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 431 706, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 1 431
Summa 1 431

Byte av redovisningsprincip:
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Från och med 1 januari 2018 redovisar Tidaholms Elnät AB i egenskap av nätinnehavare energiskatt
på överförd el.
Redovisning av anslutningsavgifter
Intäkter gällande anslutningsavgifter för nybyggnation av vindkraftspark i Anneberg, Velinga och Orreholmen kommer att
periodiseras.
Detta får påverkan i bokslutet då intäkten kommer att fördelas över 20 år vilket motsvarar förväntad
livslängd på vindkraftsverken.
Miljöinformation:
Bolaget bedriver ej tillståndspliktig verksamhet enligt miljöskyddslagen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
I vårt nätområde sker en större utbyggnad av vindkraft främst i trakten runt Folkabo och Velinga. Projektet Velinga och Orreholmen
kommer att färdigställas under 2020, det är en stor investering för vår el. Arbetet med utbyggnation av kriminalvården påverkar oss
i stor utsträckning, det är ytterligare ett stort investeringsprojekt.
Vi ser ljust på framtiden med många spännande utmaningar som ligger framför oss. Vår vision kommer även i fortsättning att vara
en drivkraft för att göra Tidaholmsbygden mer attraktiv. Arbetet med att utveckla vår infrastruktur fortskrider.

Övriga upplysningar:
inga
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Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella
anläggningstillgångar (tkr)
(NO110-NO240 är obligatoriska
uppgifter)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående uppskrivningar
Återförda uppskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar mm
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Återförd nedskrivning
Omklassificeringar
Årets nedskrivningar
(anskaffningsvärde)
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk.värde)
Redovisat värde

Signatur:

Eldistributionsanläggningar
och mätare

Elproduktionsanläggningar

Byggnader
och mark

265

Maskiner
Inventarier,
och andra
verktyg och
tekniska
installation
anläggningar

Pågående
nyanläggningar och
förskott
avseende
materiella AT

Summa
materiella
anläggningstillgångar

NO110
NO120
NO130
NO140
NO150
NO210
NO220

185 258
0
0
40 050
225 308
-53 505
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

46
0
0
0
46
-46
0

0
0
0
0
0
0
0

32 146
11 516
0
-40 050
3 612
0
0

217 450
11 516
0
0
228 966
-53 551
0

NO230
NO240
NO250

0
-5 552
-59 057

0
0
0

0
0
0

0
0
-46

0
0
0

0
0
0

0
-5 552
-59 103

NO310
NO320

0
0

NO330
NO340
NO360
NO370

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

NO410
NO420

0
0

NO430
NO440
NO450

0
0
0

NO460

0

0

0

0

0

0

0

NO500

166 251

0

0

0

0

3 612

169 863
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Eldistributionsanläggningar

Eldistributions- anläggningar
(samtliga uppgifter är obligatoriska)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Utgående ackumulerade nedskrivningar
(ansk. värde)
Redovisat värde

Signatur:

Mätare och
Ledningar
styrutrustning inkl.
kabelskåp

266

Ledningar Nätstationer
högspänning och transformatorer

Mottagningsoch
fördelningsstationer
anslutna i
lokalnät

Övrigt

Summa

NO6001
NO6011
NO6021
NO6031
NO6041
NO6051
NO6061

21 260
0
0
5 769
27 029
-16 389
0

28 378
0
0
2 155
30 533
-9 073
0

65 476
0
0
29 416
94 892
-13 855
0

17 870
0
0
2 710
20 580
-4 456
0

52 274
0
0
0
52 274
-9 731
0

0
0
0
0
0
0
0

185 258
0
0
40 050
225 308
-53 504
0

NO6071
NO6081
NO6091

0
-799
-17 188

0
-712
-9 785

0
-2 045
-15 900

0
-503
-4 959

0
-1 493
-11 224

0
0
0

0
-5 552
-59 056

NO6101

0

0

0

0

0

0

0

NO6111

0

0

0

0

0

0

0

NO6121

9 841

20 748

78 992

15 621

41 050

0

166 252
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Elproduktionsanläggningar

Elproduktionsanläggningar
(samtliga uppgifter är
obligatoriska)

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Återförda avskrivningar på
försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående ackumulerade
uppskrivningar/övervärden netto
Utgående ackumulerade
nedskrivningar (ansk. värde)
Redovisat värde

Signatur:

Elprod.
anläggningar,
uteslutande
avsedda för att
täcka
nätförluster

Mobila
reservaggregat,
avsedda för
tillfälligt bruk vid
elavbrott

267

Summa

NO7001
NO7011
NO7021
NO7031
NO7041
NO7051
NO7061

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

NO7071
NO7081
NO7091

0
0
0

0
0
0

0
0
0

NO7101

0

0

0

NO7111

0

0

0

NO7121

0

0

0

Checksumma: FD-EE-7D-CF

2021-04-20 08:44
Assently: 150bb792143ecc7b54fbd75f2e50b919db91475c8603b0d1d98540cef4236a1c4a1c71c664fbca0354022707e62879708f5193eae54ffed193265830212bbc25

6 / 22

Redovisningsenhet nr: REL00332

Organisation: Tidaholms Elnät AB

DiarieNr: 2021-100998

OrganisationsNr: 556004-3332

Redovisningsenhet:

Not Resultaträkning
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Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr)
Transiteringsintäkter
Anslutningsintäkter
Engångsintäkter
Återbetalning till kund av tidigare års nätavgifter
Ersättning till kund för leveransavbrott
Myndighetsavgifter
Nettoomsättning

RR7101
RR7102
RR7103
RR7111
RR7112
RR7113
RR7110

Kostnader för transitering och inköp av kraft (tkr)
Transitering och inköp av kraft
Återbetalning från överliggande nät avseende tidigare års nätavgifter
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott
Myndighetsavgifter
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft

RR7321
RR7322
RR7323
RR7324
RR7320

Signatur:

2020
2019
39 115
39 935
1 897
2 096
0
0
0
0
0
0
386
402
41 398
42 433
2020

2019
-7 301
0
0
-386
-7 687

-9 022
0
0
-402
-9 424
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och
pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar:
Intäkter från andelar i koncernföretag
Intäkter från andelar i intresseföretag
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från
koncernföretag)
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och
kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

Signatur:

269

2020

2019

RR7110
RR71120

41 398
0

42 433
0

RR71140
RR71150
RR71160
RR7320
RR73120
RR73130
RR73140
RR73150

0
6 274
47 672
-7 687
-5 964
-20 347
0
-5 552

0
324
42 757
-9 424
-147
-16 274
0
-5 194

RR73160

0

0

2

RR73180
RR73190
RR74000

0
-39 550
8 122

0
-31 039
11 718

6
6

RR75110
RR75120
RR75130

0
0
0

0
0
0

7

RR75140
RR75145

0
0

0
0

8

RR75150
RR75000
RR76000
RR77110
RR77120

-435
-435
7 687
0
0

-500
-500
11 218
0
0

0
0
0
-7 687
0
-7 687
0
0
0
0

0
0
0
-11 218
0
-11 218
0
0
0
0

1

3
5

9

TU7713332
TU7713331
TU771313
TU771323
TU771343
TU771303
RR77135
RR77140
RR77150
RR78000

Checksumma: FD-EE-7D-CF

2021-04-20 08:44
Assently: 150bb792143ecc7b54fbd75f2e50b919db91475c8603b0d1d98540cef4236a1c4a1c71c664fbca0354022707e62879708f5193eae54ffed193265830212bbc25

8 / 22
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Organisation: Tidaholms Elnät AB
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Redovisningsenhet:

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr)
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser och varumärken
Hyresrätter och liknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Eldistributionsanläggningar och mätare
Elproduktionsanläggningar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installation
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Lån till delägare eller närstående
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Övriga lagertillgångar
Pågående arbete för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Signatur:

2020

10

270

2019

BR71100

0

0

BR71211

0

0

BR71212
BR71213
BR71214
BR71215
BR71210

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

NO500ED
NO500EP
NO500
NO5002
NO5001
NO5003

166 251
0
0
0
0
3 612

131 753
0
0
0
0
32 146

BR71220

169 863

163 899

BR71231
BR71232
BR71233
BR71234
BR71235
BR71236
BR71237
BR71230
BR71200

0
0
0
0
0
0
0
0
169 863

0
0
0
0
0
0
0
0
163 899

BR71311
BR71312
BR71313
BR71316
BR71314
BR71315
BR71310

0
0
1 087
0
0
0
1 087

0
0
663
0
0
0
663

BR71321
BR71322
BR71323
BR71324
BR71327
BR71325
BR71320

0
6 380
0
0
0
400
6 780

0
1 721
0
0
0
399
2 120

BR71331
BR71333
BR71330

0
0
0

0
0
0

BR71340
BR71341
BR71342
BR71300
BR71000

0
0
0
7 867
177 730

0
0
0
2 783
166 682
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Balansräkning EK och Skulder

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är
obligatoriska)
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond
Andra fonder
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.)
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar till skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Obligationslån
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Pågående arbete för annans räkning
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar, varje slag för sig
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje
slag för sig
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR
- Justerade skulder
+ Räntebärande skulder
= SYSSELSATT KAPITAL
Signatur:

11

11

12

13

271

2019

BR72111
BR721111
BR72113
BR72115
BR72114
BR72116
BR72110

5 000
0
0
20
0
0
5 020

5 000
0
0
20
0
0
5 020

BR72112
BR72121
RR78000
BR72120
BR72100
BR72200

0
1 432
0
1 432
6 452
70 865

0
1 432
0
1 432
6 452
63 178

BR72311
BR72312
BR72313
BR72300

0
0
0
0

0
0
0
0

BR72411
BR72410
BR72412
BR72413
BR72414
BR72415
BR72400

0
0
0
41 800
0
0
41 800

0
0
0
43 400
0
0
43 400

BR72510
BR72511
BR72512
BR72521
BR72522
BR72513
BR72514
BR72515
BR72516
BR72517
BR72518
BR72519
BR72500
BR72000

0
0
0
0
0
3 997
0
0
0
0
11 376
43 242
58 615
177 732

0
0
0
0
0
3 199
0
0
0
0
11 066
39 387
53 652
166 682

BR72625

0

0

BR72609

0

0

BR72620
BR72621

0
0

0
0

BR71000
BR75200
BR75300
BR75000

177 730
-115 580
41 800
103 950

166 682
-110 572
43 400
99 510
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Kassaflödesanalys

272

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i
rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

2020

2019

RR76000
KF112
KF1
KF113
KF110

7 687
5 552
13 239
0
13 239

11 218
5 194
16 412
0
16 412

KF121
KF122
KF123
KF120

-425
8 539
-8 237
13 116

-52
-17 441
25 915
24 834

Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott
Lämnade koncernbidrag
Förvärv av aktier i dotterföretag
Avyttring av aktier i dotterföretag
Förvärv av rörelse/inkråm
Avyttring av rörelse/inkråm
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

KF131
KF1311
KF132
KF1321
KF133
KF134
KF135
KF136
KF137
KF138
KF139
KF1391
KF130

0
0
0
0
0
0
0
0
-11 516
0
0
0
-11 516

0
0
0
0
0
0
0
0
-23 234
0
0
0
-23 234

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Utbetald utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringverksamheten

KF141
KF142
KF145
KF146
KF147
KF143
KF144
KF148
KF140

0
0
0
0
0
0
-1 600
0
-1 600

0
0
0
0
0
0
-1 600
0
-1 600

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

KF150
KF160
KF170
KF180

0
0
0
0

0
0
0
0

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner
Övriga avsättningar
Orealiserade valutakursdifferenser
Andra ej likviditetspåverkande poster
Summa poster som inte ingår i kassaflödet

KF210
KF220
KF230
KF240
KF250
KF260
KF200

5 552
0
0
0
0
0
5 552

5 194
0
0
0
0
0
5 194

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Särskild rapport ekonomiska data

2020

Särskild Rapport - ekonomisk information (samtliga uppgifter
är obligatoriska)
Intäkter (tkr)
Intäkter från abonnemang i inmatningspunkt
Intäkter från abonnemang i gränspunkt
Intäkter från högspänningsabonnemang i uttagspunkt
Intäkter från lågspänningsabonnemang i uttagspunkt
Summa transiteringsintäkter
Kostnader (tkr)
Kostnader för anslutning till överliggande och angränsande nät
Kostnader för abonnemang till överliggande och angränsade nät
Kostnader för inköpt energi för att täcka nätförluster
Kostnader för egenproducerad energi för att täcka nätförluster
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning av
el
Summa transitering och inköp av kraft
Kostnader för drift och beredskap inkl. sociala avgifter
Kostnader för förebyggande underhåll
Kostnader för mätning och rapportering

Signatur:

2019

2018

273

2017

2016

TN620100
TN620101
TN620200
TN620300
TN620

0
0
10 672
28 444
39 116

0
0
11 183
28 753
39 936

0
0
10 612
28 991
39 603

0
0
10 857
28 263
39 120

0
0
10 871
28 220
39 091

TN630150
TN630100
TN630450
TN630451
TN630500

0
-5 713
-1 639
0
-334

0
-6 207
-2 396
0
-419

0
-6 804
-1 985
0
-304

0
-6 735
-1 527
0
-410

0
-6 666
-1 466
0
-374

TN630
TN6302001
TN6302501
TN6303002

-7 686
-1 500
-3 773
-750

-9 022
-1 500
-1 553
-700

-9 093
-1 500
-3 462
-700

-8 672
-1 500
-2 260
-700

-8 506
-1 500
-1 793
-650
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Särskild rapport

2020

Särskild Rapport - nätkoncession för område inklusive
ingående linjekoncessioner (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Anläggningar
Ledningslängd lågspänning - oisolerad luftledning (km)
Ledningslängd lågspänning - isolerad luftledning (km)
Ledningslängd lågspänning - jordkabel (km)
1.2
Ledningslängd högspänning - oisolerad luftledning (km)
Ledningslängd högspänning - isolerad luftledning (km)
Ledningslängd högspänning - jordkabel (km)
Total ledningslängd luftledning och jordkabel (beräkning)
1.3
Nätstationer inom området (antal)
Totalt installerad transformatoreffekt i nätstationerna (MVA)
Meter ledning per nätstation (beräkning)
Nätabonnemang
1.4
Totalt antal abonnemang för inmatning från produktionsanläggning
(antal)
1.5
Varav abonnemang för småskalig produktion lågspänning (antal)
Varav abonnemang för småskalig produktion högspänning (antal)
1.6
Abonnemang i gränspunkt (antal)
1.7
Högspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal)
1.8
Lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (antal)
Totalt antal abonnemang i uttagspunkt
Total ledningslängd (meter) per abonnemang (beräkning)
Överföring
1.10
Nätets sammanlagda abonnerade effekt (MW) - överliggande och
angränsande nät
1.11
Sammanlagd maximal inmatad effekt (MW) till redovisningsenheten
1.13
Totalsumma inmatad energi till redovisningsenheten (MWh)
Varav inmatad energi från elproduktionsanläggningar anslutna till
redovisningsenheten (MWh)
1.12
Varav inmatad energi från småskaliga elproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)
Varav inmatad energi från mikroproduktionsanläggningar till
redovisningsenheten (MWh)
1.14
Utmatad energi till slutkund - lågspänning (MWh)
Utmatad energi till slutkund - högspänning (MWh)
Utmatad energi i gränspunkt (MWh)
1.15
Årets nätförlust (MWh)
1.15.1 Under året producerad energi för att täcka nätförluster (MWh)
Förbrukning per lågspänningsabonnent (kWh) (beräkning)
4
Nyckeltal
4.1
Antal abonnenter med avbrott 12 - 24 timmar
4.2
Antal abonnenter med avbrott längre än 24 timmar
4.3
Antal ersatta abonnenter med avbrott 12 - 24 timmar
4.4
Antal ersatta abonnenter med avbrott längre än 24 timmar
4.5
Medellastfaktor
4.6
Utnyttjningsgrad
1.1

Signatur:

274

TN610103
TN610104
TN610102
TN610203
TN610204
TN610202

2019

2018

2017

2016

0
14
535
43
16
305
913
323
78
2 827

0
16
531
61
20
266
894
328
77
2 726

0
17
545
62
24
262
910
316
77
2 880

0
17
524
65
22
230
858
333
83
2 577

0
18
621
69
20
228
956
322
75
2 969

TN610400

93

67

10

9

9

TN610502
TN610501
TN610600
TN610700
TN610800

86
4
2
12
6 830
6 842
133

62
3
2
10
6 836
6 846
131

5
5
2
5
6 760
6 765
135

5
4
2
5
6 719
6 724
128

5
4
2
5
6 714
6 719
142

TN611001

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

27.05
130 118
67 758

28.92
128 007
52 302

29.00
131 485
6 371

26.00
130 435
9 078

30.00
129 177
7 904

TN611200

7 332

6 354

6 963

7 184

6 498

TN611300

397

210

141

75

54

TN611303
TN611304
TN611305
TN611403
TN611402

87 903
32 269
4 579
5 367
0
12 870

90 231
32 027
539
5 210
0
13 199

93 148
33 533
0
4 804
0
13 779

91 813
33 939
0
4 683
0
13 665

91 477
33 658
0
4 042
0
13 625

TN641401
TN641402
TN641411
TN641412
TN641413
TN641414

0
0
0
0
0.6150
0.3200

9
0
0
0
0.6400

1
0
0
0
0.8190

0
0
0
0
0.8200

0
0
0
0
0.8100

TN610301
TN610302

TN611100
TN6113010
TN611201
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Redovisnings- och värderings- principer

275

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av utgifter och inkomster har skett enligt god
redovisningssed. Prissättning internt sker enligt självkostnadsprincipen.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med det nya huvudregelverket K3.
* Avskrivningsprinciper:
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och
baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:
Eldistributionsanläggningar: 40 år
Eldistributionsanläggningar - elektronik: 15 år
Kommunikationsanläggningar - elmätare: 10 år
Inventarier: 5 år
Inga byggnader finns i bolaget.
* Beskrivning av de principer som använts för att till nätverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:
I Tidaholms Elnät AB ingår endast elnätets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör nätverksamheten, mellan såväl
koncernbolag som rörelsegrenar:
Intern prissättning sker enligt självkostnadsprincipen.
* Beskrivning av de metoder som använts för gränsdragning mellan underhållskostnader och investeringar:
Investeringar har en antagen livslängd på mer än tre år. Underhållskostnader har begränsad livslängd och stort slitage.
Särskilda händelser angående leveranssäkerhet (se Föreskriften under Särskild rapport):
inga.
Övriga upplysningar:
Bolaget har inga anställda. Personalresurs köps från moderbolaget Tidaholms Energi AB.
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Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr)
Specificera:

2020
TUL201
TUL202
TUL203
TUL204
TUL205

0
0
0
0
0
0

Totalt
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr)
Specificera:

2020
TUL302
TUL303
TUL304
TUL305
TUL306

Totalt

Signatur:

0
0
0
0
0
0
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Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr)
Specificera:
Vidarefakturering kostnader
Försäljning skot
Övrigt

2020
TU711513
TU711523
TU711533
TU711543

6 083
2
189

Totalt

6 274

2. Övriga rörelsekostnader (tkr)
Specificera:

2020
TU731343
TU731353
TU731363
TU731373

Signatur:

2019

2020
TU731383
TU731384
TU731385
TU731386

324

0
0
0
0
0

Totalt
3. Övriga externa kostnader (tkr)
Specificera:
Reparation o underhåll nät
OH kostnad moderbolag
Köpta tjänster moderbolag
Övrigt
Totalt

2019

-3 769
-6 140
-6 703
-3 735
-20 347

0
2019

-16 274
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Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Totalt
5. Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader (tkr)
Styrelse och VD
Övriga anställda
Totalt
Sociala kostnader
varav pensionskostnad
varav pensionskostnad för styrelse och VD
Totalt löner och sociala kostnader

2020
TU731413
TU731423
TU731403
2020
TU731443
TU731453
TU731463
TU731473
TU731483
TU731493
TU731433

6. Resultat från andelar i koncernföretag
och/eller intresseföretag (tkr)
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Övrigt
Totalt

TU751113
TU751123
TU751133
TU751143
TU751153
TU751103

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övrigt
Totalt

TU751413
TU751423
TU751433
TU771403

Signatur:

2019
0
0
0

0
0
0
2019

0
0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0

0
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Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övrigt
Totalt

TU751513
TU751523
TU751533
TU751103

9. Skatt på årets resultat (tkr)
Aktuell skatt för året
Upplösning av avsättning för skatter
Uppskjuten skatt
Övrigt
Totalt

TU771413
TU771423
TU771433
TU771443
TU771403

Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter (tkr)
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning
Övriga interimsposter
Totalt

Signatur:

2020

2019
-429
-6
0
-435

2020

2019
0
0
0
0
0

2020
TU713263
TU713293
TU713253

-443
-57
0
-500

0
0
0
0
0

2019
0
400
400

0
399
399
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Noter till balansräkning
11. Förändring av eget kapital
(tkr) (obligatorisk uppgift)

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt
bolagsstämman:
Utdelning
Balanseras i ny räkning
Fondemission
Nyemission
Avskrivn. resp. försäljn. av
uppskriven tillgång
Årets resultat
Medlemsinsatser (ek. för.)
Förlagsinsatser (ek. för.)
Övrigt
Belopp vid periodens utgång

Signatur:

Aktiekapital

5 000

0
0

Uppskrivnings- Andra
fond
fonder

0

0

Inbetalda
insatser
och
emissionsinsatser
(ek. för)

Överkursfond

20

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

0

1 432

0

0

0
0
0

0

0

6 452

0

0
0

5 000

Årets
resultat

0
0

0
0

0
20

0
0
0
0

0
0

0
1 432

0

0

0
0

0
6 452
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Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr)
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Totalt
13. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)
Förutbetalda intäkter nätavgifter
Övriga interimsposter
Totalt

Signatur:

2020
TU724163
TU724173
TU724153

2020
TU725194
TU7251963
TU725193

2019

8 000
33 800
41 800

0
43 242
43 242

8 000
35 400
43 400
2019
0
39 387
39 387
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Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar
Specificera:

2020
TU727013
TU727023
TU727033
TU727043

0
0
0
0
0

Totalt
15. Övriga upplysningar
Specificera:

2020
TU727053
TU727063
TU727073
TU727083

16. Övriga upplysningar
Specificera:

Signatur:

2019

2020
TU7270013
TU7270023
TU7270033
TU7270043

0

0
0
0
0
0

Totalt

Totalt

2019

0
2019

0
0
0
0
0

0
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Revisorshänvisning (Obligatorisk uppgift)
Vår rapport beträffande denna årsrapport har avgivits den;

ÖhrlingspricewaterhouseCoopers AB
Björn Andersson, aukt revisor
Underskrifter Styrelse (Obligatorisk uppgift)
Mattias Andersson

Underskrifter Styrelse (Obligatorisk uppgift)
Ingela Backman

VD
Lennart Axelsson

Ordförande
Michael Brisman

Vice ordförande
Per Bergström

Ledamot
Mikael Snäll

Ledamot
Maria Fredriksson

Ledamot
Katarina Wallgren

Ledamot

Ledamot
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§ 56
Färdigt ljus Tidaholms kommun
Förutsättningarna för projektet Färdigt ljus Tidaholms kommun har
förändrats sedan styrelsen tog beslut i frågan på styrelsemöte
2020-09-03. Styrelsen behöver därför revidera beslut om
köpeskilling, erbjudande om fritt ljus samt begäran om kommunal
borgen.
Köpeskilling
Styrelsen har 2020-09-03 beslutat att erbjuda Tidaholms kommun
en köpeskilling för gatubelysningen om bokfört värde den 31/12 2020. Då detta datum har passerats behöver beslutet revideras.
Fritt ljus
Styrelsen har 2020-09-03 beslutat att erbjuda Tidaholms kommun
fritt ljus under 2021. Då denna tidsperiod börjat löpa behöver
beslutet revideras.
Kommunal borgen
Styrelsen har 2020-09-03 beslutat att begära kommunal borgen om
15 MSEK till projektet. Beslutet behöver revideras, då vi ser
tendenser att kostnaderna ökar för projektet.
Ändrade ägardirektiv
Ägardirektiven för Tidaholms Energi AB behöver förändras för att
verksamheten ska kunna omfatta även gatubelysning samt
laddinfrastruktur (vilket vi har som en del i bolaget idag). Styrelsen
behöver be om KF ställningstagande till ändrad inriktning för TEAB.
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Styrelsen beslutar att
•
•
•
•

Ge VD i uppdrag att förvärva Tidaholms kommuns
gatubelysningsanläggning till det bokförda värdet vid
överlåtelsedagen.
Ge VD i uppdrag att erbjuda Tidaholms kommuns fritt ljus för
gatubelysningens anläggningar under ett kalenderår efter
överlåtelsedag.
Ge VD i uppdrag att begära en kommunalborgen om 20
MSEK för att finansiera projektet.
Ge VD i uppdrag att inhämta KF ställningstagande kring
ändrad inriktning för Tidaholms Energi AB enligt bifogat
förslag till nya ägardirektiv.

Vid protokollet
Linda Göransson
TEAB
Justeras via digital signering av Ingela Backman, Lennart Axelsson,
Per Bergström, Katarina Wallgren, Maria Fredriksson, Mikael Snäll
och Michael Brisman
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Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB
För den verksamhet som bedrivs i Tidaholms Energi AB, nedan kallat Bolaget,
gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun
den 2018-xx-xx och därefter beslutade på bolagsstämma i Bolaget den 2018xx-xx.
I detta dokument används begreppet kommunkoncern som ett sammanfattande begrepp för samtliga bolag, nämnder och förvaltningar i Tidaholms kommun. Vidare används begreppet bolagskoncern som benämning på Tidaholms
Energi AB och dess dotterbolag.

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

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

3. Syfte med verksamheten
3.1 Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen, ansvaret för bolagets organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för
bolagets ändamål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder och under iakttagande av det kommunala ändamålet
med verksamheten.
3.2 Tidaholms Energi AB som energibolag
Bolaget är kommunens redskap för att med god leveranssäkerhet och med
optimalt resursutnyttjande bedriva produktion och försäljning av el samt
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produktion och distribution av fjärrvärme inom i första hand Tidaholms kommun. Bolaget ska även bygga och driva IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga villkor.
Detta ska bolaget göra genom att:
 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av fjärrvärme och stadsnätsinfrastrukturen
 tillskapa och aktivt verka för att erbjuda elhandel, fjärrvärme och stadsnät
främst i Tidaholms kommun utifrån marknadens efterfrågan
 uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar och laddstolpar för fordon
 bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor
3.3 Tidaholms Energi AB som moderbolag i bolagskoncernen
Utöver vad som anges i bolagsordningen ska bolaget utgöra kommunens
verktyg för att utöva en aktiv styrning och ledning av sina bolag. Det innebär
att Bolaget löpande ska:
- utöva styrning, tillsyn samt uppföljning av hela bolagskoncernen,
- arbeta för att Tidaholms kommun erhåller största möjliga ekonomiska
kommunkoncernnytta av sitt ägande av bolagskoncernen,
- verka för samverkan och samordning för optimalt resursutnyttjande i
kommunkoncernen och i bolagskoncernen,
- utvärdera bolagskoncernens strategier och mål samt kontrollera att de
harmonierar med kommunkoncernens övriga verksamheter,
- utse ombud att representera Bolaget vid dotterbolagens bolagsstämmor samt utfärda instruktioner till ombuden.

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

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

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

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

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

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

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