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Tjänstgörande ersättare 
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From:                                 Mediapoolen Info
Sent:                                  Tue, 12 Apr 2022 09:09:58 +0000
To:                                      Mediapoolen Info
Subject:                             Information från Mediapoolen

 
TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd.
Omsorgsförvaltning och nämnd.
Kommunfullmäktige.
 
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB kommer 
Mediapoolen att publicera sina styrelseprotokoll på en ny del av hemsidan. 
Här kan kommunerna läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner hela styrelseprotokollen. Här finns 
information som rör tjänster riktade mot hela kommunen som
vår teknikförsäljning samt viktiga beslut om de tjänster som riktar sig till utbildning och omsorg. 
 
Ni hittar informationen här:
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/
 
Från styrelsemötet i april 2022 kan du bland annat läsa om:

• Framtidens mediecentraler
• Samverkan mediecentraler
• In House - handla från eget bolag

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB- din mediecentral 
 
 

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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From:                                 Mediapoolen Info
Sent:                                  Mon, 9 May 2022 08:32:51 +0000
To:                                      Mediapoolen Info
Subject:                             Information från Mediapoolen

 
TILL: 
Utbildningsförvaltning och nämnd.
Omsorgsförvaltning och nämnd.
Kommunfullmäktige.
 
För att öka kännedomen om det samägda bolaget Mediapoolen Västra Götaland AB publicerar bolaget 
numera sina styrelseprotokoll på en ny del av hemsidan. 
Här kan kommunerna läsa sammanfattning av nyheter samt ladda ner styrelseprotokoll. Vi delar 
information och beslut om tjänsterna som innefattar Mediapoolens uppdrag och utbudet som riktar sig 
till utbildning och omsorg i kommunerna.
 
Ni hittar informationen här:
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/
 
Från styrelsemötet:

• Ekonomisk rapport med kommentar
• Mediecentralernas betydelse för svensk utbildningsfilm
• Statistik 2022

 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Mediapoolen Västra Götaland AB- din mediecentral 
 
 
 
 

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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2022-04-28 16:40:01

Ärendeutskrift

Ärende 1925

Skapat 2022-01-29 av Ida Beckman (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Miljö och hälsoskydd

Rubrik
TBE-vaccin till kommunanställda

Hela förslaget
Jag tycker att kommunen ska erbjuda vaccin mot TBE till kommunanställda vars yrken genomförs till stor del
utomhus då Tidaholms kommun är ett högriskområde vad det gäller att smittas av TBE.  
Tänker bland annat på personal inom förskola/skola/fritidshem, personal inom park och gata, personal inom
vatten och avfall samt för personal inom vissa särskilda boenden.  

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar
1. Karta över sannolik smittplats | https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/tbe--fastingburen-encefalit/karta-over-
vaccinationsomraden/

Slutdatum
2022-05-03

Förslagslämnare
Ida Beckman

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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2022-05-06 08:04:59

Ärendeutskrift

Ärende 2032

Skapat 2022-05-03 av Leine Gåvertsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Gata, park och utemiljö

Rubrik
Anläggande av ängar

Hela förslaget
För några år sedan skickade jag in ett förslag om att anlägga en äng vid f d boulebanorna på Östra
Drottningvägen. Så gjordes också. Eftersom jag fått mycket positiv respons på detta så trodde jag att det
skulle skaps �er ängar i kommunen. Vi får hela tiden påminnelser om att våra pollinatörer och då framförallt
bina minskar drastiskt i antal. Varför inte anlägga ytterligare ängar inom Tidaholms Kommun. Förslag är t ex i
Bruksvilleparken där tidigare minigolfbanor var placerade eller vid Tidaholms Kommuns förråd? Kanske kan
det skapas en äng vid Hellidens Trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-08-03

Förslagslämnare
Leine Gåvertsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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Carl Hagberg 
Tillsynshandläggare 

010-224 46 05 
carl.hagberg@lansstyrelsen.se 

 Kommunerna i Västra Götaland 
Kommunfullmäktige tillhanda 
 
För kännedom till nämnd med  
ansvar för tobakstillsyn 
 
 

 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 

Länsstyrelsen informerar härmed om ny lagstiftning som förväntas beslutas 
av Sveriges riksdag den 21 juni. Vi uppmanar därför kommunen att följa ny-
hetsrapporteringen. Om riksdagen inte beslutar att införa den nya lagen kan 
kommunen bortse från innehållet i detta brev. Om riksdagen beslutar att in-
föra den nya lagen behöver kommunen vidta ett antal åtgärder vilka gås ige-
nom nedan. Observera att det kan finnas fler åtgärder som behöver vidtas. 
Kommunen bör redan nu ta del av informationen nedan så att nödvändiga 
åtgärder hinner förberedas i tid till lagens förväntade ikraftträdande.  

Den 1 augusti 2022 förväntas lag (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter 
att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste 
anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel 
vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den 
som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på 
varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-
delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara 
märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen för-
väntas även förordning (xxxx:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas.  
Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot be-
roendeframkallande produkter.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet  
Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen 
på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och 
ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samar-
bete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och 
andra.  
 
Viktigt att tänka på är att kommunen måste vidta vissa åtgärder med anled-
ning av den nya lagen:  

• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara 
för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva till-
syn över dessa.  

8



 

  
Information 
2022-05-10 

 
Diarienummer 
18278-2022 
 
 

 
Sida 
2(2) 

 
• De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria nikotinpro-

dukter kan behöva delegation för detta.  
• Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja 

tobaksfria nikotinprodukter. Skicka ut blanketten till de försäljnings-
ställen ni redan vet säljer sådana produkter idag.  

• Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra be-
fintliga tillsynsprotokoll.  

• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotin-
produkter. 

• Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den 
nya lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m.  

• Skicka ut information om den nya lagen till försäljningsställen.  

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram ett informationsblad om lagen som 
kommunen har möjlighet att vidaredistribuera till försäljare i er kommun. 
Länsstyrelsen räknar med att distribuera informationsbladet till kommunen 
den 21 juni när riksdagen har fattat beslut om den nya lagen. Det finns redan 
nu dekaler om 18-årsgräns som kommunen kan beställa från Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen behöver era kontaktuppgifter  
För vårt framtida arbete och dialog med kommunen behöver vi veta vilken 
nämnd som kommer att ha ansvaret för tillsyn enligt lag om tobaksfria niko-
tinprodukter. När beslut om ansvarig nämnd har fattats önskar Länsstyrelsen 
att kommunen meddelar oss e-postadress till nämnden genom att mejla till 
Länsstyrelsen. 
 
Har kommunen några frågor eller funderingar kring lag om tobaksfria niko-
tinprodukter samt vid dekalbeställning är ni välkomna att kontakta Länssty-
relsen på alkohol.tobak.vastragotaland@lansstyrelsen.se / 010-224 40 00.   
 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Alkohol- och tobakstillsyn 
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REVISIONSPLAN 2022 

Tidaholm kommuns revisorer  

Fastställd: Mars 2022  

TIDAHOLMS KOMMUN OCH DESS HELÄGDA BOLAG OCH STIFTELSER 
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1. Allmänt om revision 
Revisionsplanen för 2022 innehåller förutom årets planerade granskningar utifrån 

genomförd riskanalys även en beskrivning av revisionens uppdrag, mål och 

arbetsformer samt huvuddelarna i arbetet med att komma fram till 

revisionsplanen för 2022.  

1.1 Revisorernas uppdrag och roll 

Det finns tre grundfunktioner i det kommunala ansvarssystemet – beslutande 

(fullmäktige), beredande och verkställande (styrelse, nämnder och beredningar) 

samt granskande (revisorer). 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva 

ansvarstagandet. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag 

och därigenom indirekt också 

för medborgarna. 

1.1.1 Kommunrevisorer  

För att ge underlag till 

kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning granskar och 

prövar revisorerna årligen, i 

den omfattning som följer av 

god revisionssed, all 

verksamhet som bedrivs inom 

nämnders och styrelsers 

verksamhetsområden. Med all 

verksamhet avses styrelsers 

och nämnders verksamheter 

som utförs inom deras 

verksamhetsområden, såväl i egen regi som av externa utförare. 

I enlighet med KL prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig.  

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagen (KL). Revisorerna ska granska 

och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är inte reglerad i lag eller 

föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas 

successivt över tiden i det praktiska revisionsarbetet. 

Förtroendevalda kommunrevisorer utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

Revisorerna avslutar sitt uppdrag när granskningen av det fjärde året i 

mandatperioden är slutförd och rapporterad. Revisorerna lyder direkt under 

kommunfullmäktige med ett årligt anslag. För revisorerna gäller ett av 

kommunfullmäktige fastställt reglemente. Revisorerna har interna sammanträden 

och träffar med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och 

nämnderna.  

Delårsrapport och årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, 

granskas årligen. Revisorerna ska även bedöma om resultaten i delårsrapporten 

och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. 

Revisorerna ska skriftligen uttala sig om detta, dels i uttalande över 

delårsrapporten och dels i revisionsberättelsen. 

Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen och fortlöpande under 

året i revisionsskrivelser. Revisorerna kan i revisionsberättelsen rikta anmärkning 

mot nämnderna, styrelsen och/eller enskilda förtroendevalda. Revisorerna skall 

med hänvisning till kommunallagen också i revisionsberättelsen i särskild 

uttalande ange om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

1.1.2 Lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorernas uppgift i de kommunala bolagen är att granska om 

bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om anvisningar 

från årsstämman följts.  

Lekmannarevisorernas uppdrag definieras i aktiebolagslagen. Uppdraget 

överensstämmer med uppdraget som förtroendevald revisor med ett väsentligt 

Bild 1 (Källa: God 
Revisionssed 2018) 
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undantag, lekmannarevisorerna ska inte granska om räkenskaperna är 

rättvisande. Detta åligger den auktoriserade revisorn i bolaget. Uppdragen för 

lekmannarevisorn och bolagets godkända/auktoriserade revisor överlappar delvis 

varandra vid granskningen av den interna kontrollen, som båda har uppdraget att 

granska och pröva. 

I helägda kommunala aktiebolag utser fullmäktige minst en lekmannarevisor. Hur 

många lekmannarevisorer som ska utses regleras i bolagsordningen. De 

lekmannarevisorer som fullmäktige utser i aktiebolag (helägda och delägda) väljs 

ur gruppen kommunens revisorer, dvs. med personsamband. Personsambandet 

skapar en naturlig koppling mellan dessa uppdrag. 

1.1.3 Sakkunnigt biträde 

Revisorerna biträds av 

sakkunniga i granskningsarbetet. 

Revisorerna anlitar själva 

sakkunniga och styr deras 

uppdrag. De sakkunnigas 

förhållningssätt, metoder och 

verktyg ska ha stöd i god revisionssed i kommunal verksamhet. Föreningen 

SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) lägger fast grundläggande 

principer för de sakkunniga i form av vägledningar och rekommendationer. Dessa 

tar sin utgångspunkt i god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Uppdraget omfattar biträde vid revisionsplanering samt granskning och 

bedömning av den kommunala verksamheten och av kommunens delårsbokslut 

och årsredovisning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed och 

kommunens revisionsreglemente och definieras närmare i särskilt uppdragsavtal. 

Biträdets uppgift är att genom planering, genomförande och rapportering av 

granskning ge de förtroendevalda revisorerna underlag för sin revisionsberättelse 

samt att ge sakkunniga råd i formuleringen av denna. 

1.1.4 Samordnad revision 

Samordnad revision mellan kommunförvaltningen och dess bolag är ett viktigt 

instrument för ägarens, d v s kommunfullmäktiges, kontroll och uppföljning. 

Inom den samordnade revisionen granskar kommunens revisorer kommunen 

som ägare, medan lekmannarevisorerna/revisorerna granskar bolaget/stiftelsen. 

Därmed kan en bred granskning ske av ägarstyrning och uppsikt, vilket ger 

fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala 

koncernen. Den samordnade revisionen ger förutsättningar att bedöma hur 

kommunen arbetar med ägarstyrning och förvaltningskontroll. Granskningen sker 

utifrån ett övergripande ägar-/styrperspektiv där kommunstyrelsens uppsikt är ett 

viktigt inslag.  

För att beakta helhetssyn i den kommunala verksamheten har revisorerna även 

samverkan och informationsutbyte med revisorer i kommunalförbund, finansiella 

samordningsförbund och andra kommunala företag. 

1.1.5 Revisionens mål 

En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv 

verksamhet är att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen 

blir föremål för revisorernas granskning.  

Målen i granskningen är att: 

- Genomföra revisionsinsatser med en hög kvalitet som bidrar till förbättringar 

och en ökad effektivitet i kommunens verksamhet.  

- Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt.  

- Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet och till 

kommunallagens intentioner.  

  

Bild 2: (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.2 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett 

revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i 

revisionsberättelsen. 

Revisionsprocessen är avslutad 

när fullmäktige fattat beslut i 

ansvarsfrågan.  

Revisionsprocessen är uppdelad i 

tre delar – planera, granska och 

bedöma. Revisorerna har ansvar 

för hela revisionsprocessen och 

beställer de granskningar m.m. 

som ska genomföras av de 

sakkunniga.  

1.2.1 Planera 

Revisionens resurser är begränsade och måste användas effektivt. I planeringen 

inhämtar revisionen och lekmannarevisionen på ett strukturerat sätt information 

om verksamheten och omvärlden för att göra aktiva val av granskningsinsatser, 

baserade på identifierade risker.  Granskningarna inriktas därför på väsentliga 

områden där det kan finnas risk att väsentliga fel uppstår som kan påverka 

verksamheternas inriktning, förvaltning och redovisning. Revisionsplanen ska 

därför bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Revisionsprocessens grundstomme är analysen av väsentlighet och risk. Syftet 

med en risk- och väsentlighetsanalys är att identifiera de största riskerna som 

finns inom väsentliga verksamheter, funktioner och processer i kommunen och 

som kan leda till ekonomiska, juridiska, verksamhetsmässiga och 

förtroenderelaterade konsekvenser.   

Riskerna identifieras och bedöms med utgångspunkt från revisionsuppdraget och 

ansvarsprövningen. Analysen av väsentlighet och risk utgår från revisionens 

syfte.  

Analysen startar med att fastställa väsentliga verksamhetsområden inom 

respektive nämnd och styrelse.  I analysen bedöms såväl externa som interna 

faktorer. Denna tar sin utgångspunkt i dels förändringar i omvärlden, dels den 

aktuella situationen i kommunen och 

fullmäktiges mål/uppdrag.  

Analysen görs i samverkan mellan de 

förtroendevalda revisorerna och 

sakkunniga biträden. Det är dock de 

förtroendevalda revisorerna som 

beslutar om vilka granskningsinsatser 

som ska göras samt inriktning och 

omfattning av dessa.  

Granskningens inriktning och 

omfattning grundar sig i huvudsak på 

en riskanalys och erfarenheter från 

tidigare års granskning.  

Revisionsplanen  

Utifrån riskanalysen prioriterar revisorerna och lekmannarevisorerna 

granskningsinsatser och beskriver dessa i revisionsplanen/granskningsplanen. 

Revisionsplanen omfattar hela den årliga granskningen. Planen kan även 

innehålla aktiviteter såsom informations-och utbildningsinsatser, uppsökande 

verksamhet samt dialog och kommunikation med styrelse och nämnder liksom 

med medborgare och media. 

Under året kan det dock uppstå situationer som innebär att revisorerna behöver 

prioritera om planerade granskningsinsatser. 

Bild 3 (Källa: God Revisionssed 2018) 

Källa: God Revisionssed 2018 

Bild 4 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.2.2 Granska 

Granskningen är årlig och avser den 

verksamhet som sker under ett räkenskapsår. 

Revisionens granskning ska vara så 

omfattande att revisorerna årligen kan pröva 

och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga 

revisionsobjekt, dvs. de styrelser, nämnder och 

beredningar som ska granskas. Granskningen 

är avslutad när alla revisionsobjekt samt 

årsredovisningen är granskad. Den årliga granskningen består av tre delar. I alla 

delar av den årliga granskningen anlitar revisorerna och lekmannarevisorerna 

sakkunniga. 

Verksamhetsrevision 

Grundläggande/löpande granskning 

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma 

måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. Grundläggande granskning 

genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. 

Den grundläggande granskningen genomförs löpande under året och gäller 

granskning av samtliga styrelser och nämnder varje år. Granskningen genomförs 

genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning, 

nämnddialoger samt en uppföljning av tidigare års granskningar. 

En väsentlig del i den grundläggande granskningen är den granskning som 

revisorerna gör löpande under året utifrån sitt bevakningsansvar.  

Den grundläggande granskningen omfattar även dialoger med nämnder och 

styrelsen, där specifika frågeställningar tas upp.  

Fördjupande granskning 

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och 

där revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande 

granskningen inte är tillräcklig. Fördjupade granskningar är avgränsade och 

inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan genomföras inom 

hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning och intern kontroll samt 

räkenskaper. Fördjupade granskningar kan vara kommunövergripande, 

nämndgemensamma eller nämndspecifika. De kan även genomföras i 

samverkan mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens 

bolag eller med andra kommuners revisorer. 

Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga områden för kommunen som 

uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen.  

En fördjupad granskning kan också föregås av en förstudie av ett område för att 

skaffa ytterligare kunskap om verksamhetens resultat, risker och kontroll. Syftet 

med förstudien är att besvara frågan om en fördjupad granskning ska 

genomföras eller inte. 

Granskning av kommunens bolag och stiftelse 

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning 

av stiftelsen omfattar en grundläggande granskning av bolagen och stiftelsen. 

Utgångspunkt för granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrdokument. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en 

grundläggande granskning av hur bolagens/stiftelsens verksamhet förhåller sig till 

det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för 

styrning, uppföljning och intern kontroll.  

Lekmannarevisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- och 

väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende 

bolagen och/eller stiftelsen.  

Resultatet av revisionen sammanställs i en granskningsredogörelse som ligger till 

grund för lekmannarevisorernas uttalande i 

granskningsrapporten/revisionsberättelsen. Granskningsrapporten ska även 

fogas till revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. 

 

 

Bild 5 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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Redovisningsrevision 

Krav på delårsrapport och utformning av densamma framgår av Kommunal 

Redovisningslag, KRL. I kapital 9, § 1 regleras att kommunen minst en gång 

under räkenskapsåret ska upprätta en delårsrapport för verksamheten från 

räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och 

högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen 

bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat om.  

Kommunen har även egna riktlinjer för årsredovisningens upprättande som ska 

följas. 

1.2.3 Pröva 

Fullmäktiges prövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen av 

nämndernas ansvarstagande grundas på revisorernas bedömning och uttalande i 

revisionsberättelser. 

Med det samlade resultatet av 

årets granskning som grund 

analyserar revisorerna 

tillsammans med sakkunniga om 

verksamheten i styrelser och 

nämnder är ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande, om 

räkenskaperna är rättvisande och 

om den interna kontrollen är tillräcklig. Under denna process beaktar revisorerna 

information som inhämtas från andra revisorer inom kommunens verksamhet – 

lekmannarevisorer/revisorer och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i 

kommunalförbund och finansiella samordningsförbund m fl.  

Analysen leder fram till revisorernas slutliga bedömning av revisionsobjektens 

ansvarstagande. Revisorerna kan 

1. tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, 

2. rikta anmärkning, 

3. avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. 

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form av ett 

särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret såväl 

kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för enskilda 

ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten. 

Ansvarsprövningen  

Om revisorerna riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet ska anledningen 

framgå i revisionsberättelsen. Vid anmärkning eller avstyrkan av ansvarsfrihet 

ska revisorerna i revisionsberättelsen hänvisa till en eller flera grunder av 

nedanstående och om de bedömer även hänvisa till en eller flera skador som har 

uppstått.  

- Bristande måluppfyllelse – verksamhet 

- Bristande måluppfyllelse – ekonomi 

- Ohörsamhet/obstruktion 

- Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 

- Brister i styrning och intern kontroll av verksamhet 

- Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi 

- Otillräcklig beredning av ärenden 

- Obehörigt beslutsfattande 

- Ej rättvisande redovisning.  

De händelser eller ageranden som revisorerna hänvisar till när de riktar 

anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet kan även ha medfört negativa effekter 

(skador) för kommunen. 

- Förtroendeskada eller annan immateriell skada 

- Ekonomisk skada 

- Verksamhetsskada. 

Dessa effekter (skador) kan i hög utsträckning påverka revisorernas bedömning 

av hur allvarlig kritiken blir. 

Bild 6 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.3 Revisorerna kommunicerar 

Att kommunicera och skapa en bra dialog är grundläggande för ett effektivt 

revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse och bidrar till 

revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen öppen och 

tillgänglig. 

Revisorerna arbetar 

strategiskt med sin 

kommunikation.  

De identifierar och 

analyserar viktiga 

målgrupper och 

väljer olika sätt att 

kommunicera 

beroende på vad de vill uppnå. Revisorernas målgrupper är både interna (inom 

kommunens organisation) och externa (utanför kommunens organisation).  

Tillvägagångssättet att nå fram och utformandet av budskapen kan variera utifrån 

vilken målgrupp det rör sig om. Det handlar om information, kommunikation och 

dialog. Revisorerna kommer överens om med vilka, om vad och hur de ska 

kommunicera. Information förmedlar fakta och kunskap och bidrar till förståelse. 

Kommunikation kan ändra uppfattningar, förhållningssätt och attityder. Dialog är 

en förutsättning för ett ändrat beteende. 

1.4 Rätt till upplysningar 

Tillgången till fakta och information är grundläggande för revisionens oberoende. 

Revisorerna och deras sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver av 

styrelse, nämnder samt enskilda förtroendevalda för att kunna utföra sin 

granskning. Det gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med 

in i revisionens arbete, s.k. överförd sekretess. Motsvarande rätt till information 

har lekmannarevisorerna och deras sakkunniga i de kommunala aktiebolagen. 

Kommunens revisorer kan begära upplysningar av godkända/auktoriserade 

revisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag samt 

kommunalförbund, om upplysningarna behövs för revisionsuppdraget. I företagen 

gäller detta i de fall företaget omfattas av offentlighetsprincipen, dvs. när 

kommunen har ett dominerande inflytande över företaget. 

1.5 Yttranderätt och initiativrätt 

När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och deras 

sakkunniga alltid rätt att yttra sig. Revisorerna kan genom initiativrätten 

självständigt väcka ärende i styrelse eller nämnd om ärendet rör deras 

granskning. Revisorerna kan också använda initiativrätten om de bedömer att en 

styrelse eller nämnd inte behandlar granskningsresultat som revisorerna har 

lämnat.  

Ärenden som revisorerna initierar måste tas upp och behandlas. Revisorerna 

vänder sig med initiativrätten till det organ där man vill initiera ärendet och 

anmäler detta till ordföranden som för upp ärendet på dagordningen. Ett 

initiativärende i fullmäktige skall beredas i enlighet med kommunallagens regler. 

1.6 Oberoendet och självständighet 

Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer har betydelse för oberoendet. 

Oberoendet är viktigt för revisionens legitimitet och trovärdighet. Ett absolut 

oberoende finns dock inte, eftersom alla är individer i ett samhälle, i ett socialt 

sammanhang med kontakter och relationer. Med sitt förhållningssätt och 

agerande i uppdraget gör revisorerna sitt oberoende synligt och trovärdigt. Ett 

oberoende förhållningssätt och agerande tar sig uttryck i självständighet och 

objektivitet. Revisorerna har gemensamt och enskilt ansvar för att upprätthålla 

självständigheten. Självständigheten hindrar inte att revisorerna kan 

kommunicera och ha dialog om händelser, risker och andra omständigheter av 

vikt för granskningens inriktning och genomförande. Revisorerna slår vakt om sin 

självständighet i förhållande till dem som granskas, genom att självständigt: 

- välja vad som ska granskas, 

- välja angreppssätt för granskningens genomförande, 

- välja och anlita sakkunniga för granskningens genomförande, 

- göra analys och bedömningar och framföra dessa, 

- pröva och uttala sig om ansvarsutövandet för styrelse och nämnder. 

Bild 7 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.7 Budget och förvaltning 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Fullmäktige svarar för att 

revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt 

kommunallagen och god revisionssed 

Revisorerna svarar själva för den förvaltning som de har i samband med 

revisionsuppdraget. Med förvaltning avses frågor som inte är direkt kopplade till 

granskningen, t.ex. upphandling av sakkunniga alternativt personalärenden, 

budget och redovisning, deltagande i nätverk och utbildning samt andra 

administrativa frågor. Det gäller även beslut om jäv. 

1.8 Kompetensutveckling 

Många av de verksamheter som kommunens nämnder ansvarar för genomgår 

relativt snabba förändringar och omfattande utvecklingsprocesser. Detsamma 

kan sägas om den kommunala revisionen som under senare år genomgått 

väsentliga förändringar. Revisorerna får löpande inbjudningar till seminarier, 

konferenser och nätverksträffar. Prioriteringar sker med följande utgångspunkter: 

• Utveckla det egna arbetssättet 

• Medverka till ökad kunskap och förståelse för den kommunala revisionens 

uppdrag och ansvar. 

• Utbildning med inriktning på kommunallagen och God revisionssed i 

kommunal verksamhet. 
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2. Revision i Tidaholms kommun  

2.1 Organisation 

Kommunrevisionen i Tidaholms kommun består av 5 förtroendevalda revisorer. 

Ordförande är Jan-Olof Sandberg och vice ordförande är Tord Viktorsson. 

Lekmannarevisorer har av kommunfullmäktige utsetts för mandatperioden t.o.m. 

2022 enligt följande: 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Energi AB 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Bostads AB  

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Elnät AB 

Till suppleant till lekmannarevisorer Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostads AB 

och Tidaholms Elnät AB utsetts Ingegärd Rehn. 

I Tidaholms kommun biträds revisorerna av Deloitte. Avtal med sakkunniga 

biträden innebär att Deloitte AB granskar delårårsbokslut, årsredovisning samt 

vid behov genomför de fördjupande granskningar som revisorerna finner 

påkallande. Deloitte ska även stödja revisorerna i den löpande revisionsarbete. 

2.2 Revisionsplan 2022 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har tillsammans med 

sakkunniga biträden genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I analysen har 

ett flertal riskområden identifierats och dokumenterats i en separat rapport.  

Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat 

och sammanfört respektive revisors förslag och väsentlighetsanalys till en samlad 

revisionsplan för revisionsåret 2022.  

Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare granskningar 

med mera  

2.2.1 Fördjupade granskningar 

Mot bakgrund av revisorernas ekonomiska förutsättningar finns begränsade 

möjligheter till omfattande fördjupande granskningar. Totalt 2-3 fördjupande 

granskningar (ink. ev. förstudie) planeras under 2022, se tabell 1. 

De utvalda projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. 

Utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsanalys, tidigare granskningar, 

erfarenheter har nedan fördjupningsgranskningar planerats för 2022.  

Granskningsområde, syfte och granskningsobjekt 

Styrning och ledning inom Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 

Syfte: Att bedöma om BUN har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av nämndens verksamhet. 

Granskningsobjekt: Barn- och utbildningsnämnden.  

Långsiktig ekonomisk/finansiell planeringen  

Syfte: Att bedöma om kommunstyrelsen har en ekonomisk och finansiell 

planering som ger förutsättningar för att upprätthålla god ekonomisk 

hushållning på lång sikt? 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelsen. 

Investeringsprocessen  

Syftet: Att bedöma om investeringsprocessen i Tidaholms kommun är 

ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig? 

Granskningsobjekt: Samtliga nämnder.  

Inköpsprocessen 

Syftet: Att bedöma om inköpsprocessen i Tidaholms kommun är ändamålsenlig och 

om den interna kontrollen är tillräcklig? 

Granskningsobjekt: Samtliga nämnder. 

Hantering av Covid-19  

Syftet: Att bedöma om kommunstyrelsen (Krisledningsnämnden) har hanterat 

den uppkomna kristen i samband med coronavirusets utbrott på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. 

Granskningsobjekt: kommunstyrelsen (Krisledningsnämnden). 
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Kommunens fordonshantering  

Syftet: Att bedöma om Tidaholm kommuns organisation kring hantering av 

fordon är ändamålsenlig samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelsen.  

Tabell1:  

Förändringar eller händelser som inträffar i omvärlden, i kommunen eller dess 

verksamheter kan påverka bedömningen av vad som utgör prioriterade risker. 

Det kan innebära att anpassningar av planering under året behöver göras.  

För att revisionen som genomförs ska vara aktuell och relevant behöver 

revisionens verksamhet därför kännetecknas av en hög grad av flexibilitet och 

anpassningsförmåga. Revisionsplanen kan komma att ändras och kompletteras 

med fler granskningar beroende på vad sker i och utanför kommunen. 

Fördjupande granskningar genomförs löpande under revisonsåren. I 

förekommande fall genomför revisorerna egna förstudier/hearings, innan beslut 

att genomföra en fördjupad granskning fattas.  

2.2.2 Grundläggande granskning 

För att komma upp till kraven på grundläggande granskning av all verksamhet, 

som det utrycks i kommunallagen och god revisionssed, förutsätts att de valda 

revisorerna utför visst eget granskningsarbete vid sidan om granskningsarbetet 

som utförs genom sakkunniga biträden. Som ett led i löpande granskningar är det 

varje revisors ansvar: 

• Att följa och informera sig om kommunens verksamheter, i synnerhet 

verksamheter inom bevakningsområdet, samt att övergripande rapportera 

väsentliga iakttagelser som gjorts exempelvis genom protokollsläsning 

• Ge uppslag till fördjupande granskningar 

• Ge uppslag för verksamhetsträffar, hearing och skriftliga frågor. 

Protokollsläsning 

Revisorerna har delat upp ansvaret att ta del av respektive nämnds protokoll och 

övrig aktuell dokumentation. Bevakningsansvaret är fördelat enligt följande:  

a. Kommunstyrelsen - Alla 

b. Barn- och utbildningsnämnd - Jan-Olof Sandberg 

c. Social – och omvårdnadsnämnd - Ingegärd Rehn 

d. Samhällsbyggnadsnämnd - Örjan Persson 

e. Kultur- och fritidsnämnd - Kerstin Thuvesson. 

f. Nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg - Örjan Persson 

g. Bolagen – Tord Viktorsson. 

Dialoger med politiker och verksamhetsföreträdare (Hearing) 

Ett väsentligt led i den årliga granskningen är dialog och kommunikation med 

nämnderna, styrelsen samt verksamhetsföreträdare i syfte att hämta in kunskap 

om verksamhet och bilda underlag för vidare riskanalys. Dialoger kan även i vissa 

fall vara ett led i att inhämta ytterligare underlag för genomförandet av årets 

revision. Underlag från dialoger ger, tillsammans med andra 

granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. De ger också underlag till 

att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen och planeringen av revisionsarbetet 

kommande år. Sakkunnigt biträde svarar för dokumentation av iakttagelser och 

slutsatser som framkommer under dialoger och träffar. Revisorerna kommer även 

när så är påkallat i särskilda skrivelser ställa frågor till nämnderna. 

Dialogmötena med respektive nämnd kommer att genomföras i nov 2022.  

Verksamhetsbesök (genomförandet påverkas av rådande pandemin)  

Verksamhetsbesök planeras löpande under året i någon/några verksamheter. 

Syftet med besöken är att inhämta kunskap om verksamheten, vilket även kan 

bilda underlag för vidare riskanalys. Möte med nämndernas/styrelsens presidier 

genomförs under en till två dagar då samtliga revisorer träffar samtliga presidier.  

Vid mötena skall det finnas tid och utrymme att genomlysa särskilt viktiga frågor. 

Vid mötena deltar sakkunnigt biträde. Iakttagelser från verksamhetsbesök ska 

dokumenteras och utgör ett underlag vid ansvarsprövningen. Sakkunnigt biträde 

svarar för dokumentation.  
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Kommunfullmäktige 

Ett övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela den 

kommunala organisationen. Som ett led i detta kommer revisorerna enligt 

schema närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.  

Regelbundet sker överläggningar med kommunfullmäktiges presidium. Vid behov 

har revisorerna möjlighet att använda sig av initiativrätten. 

Omvärldsbevakning 

Med uppdraget som revisor följer att på ett övergripande sätt följa utvecklingen i 

kommunen samt hålla sig a jour med förändringar som kan ha väsentlig inverkan 

på kommunens ekonomi och förutsättningar att driva olika verksamheter. 

Exempel på sådana områden kan vara; kommunal juridik, regional utveckling, 

demokratifrågor, integrationsfrågor, kommunikationer, äldreomsorg samt 

utbildningsfrågor. Sakkunnigt biträde har ett särskilt ansvar att följa och informera 

om förutsättningar som påverkar granskningsarbetets formella genomförande. 

2.2.3 Redovisningsrevision 

Revision inriktas på väsentliga processer, belopp och poster. När nämndernas, 

styrelsens och bolagets ekonomiska redovisningar är fastställda upprättas 

riskanalyser per nämnd, styrelse och bolag. För bolagen genomförs ett separat 

granskning av bolagets auktoriserade revisor enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

Granskningen kommuniceras och samordnas med lekmannarevisorerna och 

deras sakkunniga biträde. 

Granskning av delårsbokslut 

Delårsrapport ska granskas och rapport skall lämnas för behandlingen i 

kommunfullmäktige. Granskningen ska belysa om resultatet i rapporten är 

förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Granskningen ska 

även syfta till att identifiera och kommunicera eventuella budgetavvikelser 

och/eller andra problem i ett tidigt skede. 

Granskning av bokslut/årsredovisning 

Bokslutet granskas med utgångpunkt med de risker som bedöms kvarstå med 

beaktande av iakttagelser från granskning av intern kontroll och delårsrapport. 

Kommunkoncernens årsredovisning granskas med beaktande av däri ingående 

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och 

noter. 

2.2.4 Lekmannarevision 

Lekmannarevisorernas utgångspunkter för granskningen i Tidaholms kommun är 

det kommunala ändamålet, bolagsordningen, ägardirektiv och andra 

styrdokument. Lekmannarevisorerna har att förhålla sig till och bedöma om 

kommunala bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt om bolaget intern kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorer kan också vid behov utifrån en riskbedömning genomföra 

fördjupande granskning av bolagen. 

2.2.5 Kommunikation 

Årets revisionsplan läggs ut på kommunens hemsida. Fullmäktige informeras om 

årets revisionsplan vid sitt maj alt. juni möte. Revisionsberättelser lämnas till 

kommunfullmäktige och omfattar kommunens samlade verksamhet. 

Revisionsberättelserna innehåller förslag i ansvarsfrågan samt uttalande om 

kommunens redovisning kan godkännas. De undertecknas av de förtroendevalda 

revisorerna. Granskningsresultaten kommuniceras via den årliga 

revisionsrapporten. Revisionen kommunicerar upprättade granskningsrapporter 

med de som blivit granskade. Fördjupade granskningsrapporter läggs ut på 

kommunens hemsida. 
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Kommunens revisorer 

Jan-Olof Sandberg  Tord Viktorsson  Ingegärd Rehn  

Kerstin Thuvesson  Örjan Persson 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/39 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Information om årsredovisning för 
de kommunala bolagen 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Representanter för de kommunala bolagen informerar kommunfullmäktige om bolagens 
årsredovisningar.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Tidaholms Energi AB 2021 
 Årsredovisning Tidaholms Bostads AB 2021 
 Årsredovisning Tidaholms Elnät AB 2021 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/254 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Information om revisionsplan för 
år 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Kommunrevisionen kommer informera kommunfullmäktige om revisionsplan för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsplan 2022, revisorerna i Tidaholms kommun, mars 2022. 
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1. Allmänt om revision 
Revisionsplanen för 2022 innehåller förutom årets planerade granskningar utifrån 

genomförd riskanalys även en beskrivning av revisionens uppdrag, mål och 

arbetsformer samt huvuddelarna i arbetet med att komma fram till 

revisionsplanen för 2022.  

1.1 Revisorernas uppdrag och roll 

Det finns tre grundfunktioner i det kommunala ansvarssystemet – beslutande 

(fullmäktige), beredande och verkställande (styrelse, nämnder och beredningar) 

samt granskande (revisorer). 

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 

uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva 

ansvarstagandet. Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag 

och därigenom indirekt också 

för medborgarna. 

1.1.1 Kommunrevisorer  

För att ge underlag till 

kommunfullmäktiges 

ansvarsprövning granskar och 

prövar revisorerna årligen, i 

den omfattning som följer av 

god revisionssed, all 

verksamhet som bedrivs inom 

nämnders och styrelsers 

verksamhetsområden. Med all 

verksamhet avses styrelsers 

och nämnders verksamheter 

som utförs inom deras 

verksamhetsområden, såväl i egen regi som av externa utförare. 

I enlighet med KL prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

nämnderna är tillräcklig.  

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagen (KL). Revisorerna ska granska 

och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är inte reglerad i lag eller 

föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas 

successivt över tiden i det praktiska revisionsarbetet. 

Förtroendevalda kommunrevisorer utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

Revisorerna avslutar sitt uppdrag när granskningen av det fjärde året i 

mandatperioden är slutförd och rapporterad. Revisorerna lyder direkt under 

kommunfullmäktige med ett årligt anslag. För revisorerna gäller ett av 

kommunfullmäktige fastställt reglemente. Revisorerna har interna sammanträden 

och träffar med kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och 

nämnderna.  

Delårsrapport och årsredovisning, inklusive den sammanställda redovisningen, 

granskas årligen. Revisorerna ska även bedöma om resultaten i delårsrapporten 

och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. 

Revisorerna ska skriftligen uttala sig om detta, dels i uttalande över 

delårsrapporten och dels i revisionsberättelsen. 

Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen och fortlöpande under 

året i revisionsskrivelser. Revisorerna kan i revisionsberättelsen rikta anmärkning 

mot nämnderna, styrelsen och/eller enskilda förtroendevalda. Revisorerna skall 

med hänvisning till kommunallagen också i revisionsberättelsen i särskild 

uttalande ange om ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

1.1.2 Lekmannarevisorer 

Lekmannarevisorernas uppgift i de kommunala bolagen är att granska om 

bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen är tillräcklig samt om anvisningar 

från årsstämman följts.  

Lekmannarevisorernas uppdrag definieras i aktiebolagslagen. Uppdraget 

överensstämmer med uppdraget som förtroendevald revisor med ett väsentligt 

Bild 1 (Källa: God 
Revisionssed 2018) 
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undantag, lekmannarevisorerna ska inte granska om räkenskaperna är 

rättvisande. Detta åligger den auktoriserade revisorn i bolaget. Uppdragen för 

lekmannarevisorn och bolagets godkända/auktoriserade revisor överlappar delvis 

varandra vid granskningen av den interna kontrollen, som båda har uppdraget att 

granska och pröva. 

I helägda kommunala aktiebolag utser fullmäktige minst en lekmannarevisor. Hur 

många lekmannarevisorer som ska utses regleras i bolagsordningen. De 

lekmannarevisorer som fullmäktige utser i aktiebolag (helägda och delägda) väljs 

ur gruppen kommunens revisorer, dvs. med personsamband. Personsambandet 

skapar en naturlig koppling mellan dessa uppdrag. 

1.1.3 Sakkunnigt biträde 

Revisorerna biträds av 

sakkunniga i granskningsarbetet. 

Revisorerna anlitar själva 

sakkunniga och styr deras 

uppdrag. De sakkunnigas 

förhållningssätt, metoder och 

verktyg ska ha stöd i god revisionssed i kommunal verksamhet. Föreningen 

SKYREV (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) lägger fast grundläggande 

principer för de sakkunniga i form av vägledningar och rekommendationer. Dessa 

tar sin utgångspunkt i god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Uppdraget omfattar biträde vid revisionsplanering samt granskning och 

bedömning av den kommunala verksamheten och av kommunens delårsbokslut 

och årsredovisning i enlighet med kommunallagen, god revisionssed och 

kommunens revisionsreglemente och definieras närmare i särskilt uppdragsavtal. 

Biträdets uppgift är att genom planering, genomförande och rapportering av 

granskning ge de förtroendevalda revisorerna underlag för sin revisionsberättelse 

samt att ge sakkunniga råd i formuleringen av denna. 

1.1.4 Samordnad revision 

Samordnad revision mellan kommunförvaltningen och dess bolag är ett viktigt 

instrument för ägarens, d v s kommunfullmäktiges, kontroll och uppföljning. 

Inom den samordnade revisionen granskar kommunens revisorer kommunen 

som ägare, medan lekmannarevisorerna/revisorerna granskar bolaget/stiftelsen. 

Därmed kan en bred granskning ske av ägarstyrning och uppsikt, vilket ger 

fullmäktige underlag för kontroll och uppföljning av hela den kommunala 

koncernen. Den samordnade revisionen ger förutsättningar att bedöma hur 

kommunen arbetar med ägarstyrning och förvaltningskontroll. Granskningen sker 

utifrån ett övergripande ägar-/styrperspektiv där kommunstyrelsens uppsikt är ett 

viktigt inslag.  

För att beakta helhetssyn i den kommunala verksamheten har revisorerna även 

samverkan och informationsutbyte med revisorer i kommunalförbund, finansiella 

samordningsförbund och andra kommunala företag. 

1.1.5 Revisionens mål 

En grundförutsättning för en tillförlitlig kommunal revision och ytterst en effektiv 

verksamhet är att samtliga delar av det kommunala verksamhetsområdet årligen 

blir föremål för revisorernas granskning.  

Målen i granskningen är att: 

- Genomföra revisionsinsatser med en hög kvalitet som bidrar till förbättringar 

och en ökad effektivitet i kommunens verksamhet.  

- Använda de tilldelade resurserna så effektivt som möjligt.  

- Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet och till 

kommunallagens intentioner.  

  

Bild 2: (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.2 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett 

revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i 

revisionsberättelsen. 

Revisionsprocessen är avslutad 

när fullmäktige fattat beslut i 

ansvarsfrågan.  

Revisionsprocessen är uppdelad i 

tre delar – planera, granska och 

bedöma. Revisorerna har ansvar 

för hela revisionsprocessen och 

beställer de granskningar m.m. 

som ska genomföras av de 

sakkunniga.  

1.2.1 Planera 

Revisionens resurser är begränsade och måste användas effektivt. I planeringen 

inhämtar revisionen och lekmannarevisionen på ett strukturerat sätt information 

om verksamheten och omvärlden för att göra aktiva val av granskningsinsatser, 

baserade på identifierade risker.  Granskningarna inriktas därför på väsentliga 

områden där det kan finnas risk att väsentliga fel uppstår som kan påverka 

verksamheternas inriktning, förvaltning och redovisning. Revisionsplanen ska 

därför bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Revisionsprocessens grundstomme är analysen av väsentlighet och risk. Syftet 

med en risk- och väsentlighetsanalys är att identifiera de största riskerna som 

finns inom väsentliga verksamheter, funktioner och processer i kommunen och 

som kan leda till ekonomiska, juridiska, verksamhetsmässiga och 

förtroenderelaterade konsekvenser.   

Riskerna identifieras och bedöms med utgångspunkt från revisionsuppdraget och 

ansvarsprövningen. Analysen av väsentlighet och risk utgår från revisionens 

syfte.  

Analysen startar med att fastställa väsentliga verksamhetsområden inom 

respektive nämnd och styrelse.  I analysen bedöms såväl externa som interna 

faktorer. Denna tar sin utgångspunkt i dels förändringar i omvärlden, dels den 

aktuella situationen i kommunen och 

fullmäktiges mål/uppdrag.  

Analysen görs i samverkan mellan de 

förtroendevalda revisorerna och 

sakkunniga biträden. Det är dock de 

förtroendevalda revisorerna som 

beslutar om vilka granskningsinsatser 

som ska göras samt inriktning och 

omfattning av dessa.  

Granskningens inriktning och 

omfattning grundar sig i huvudsak på 

en riskanalys och erfarenheter från 

tidigare års granskning.  

Revisionsplanen  

Utifrån riskanalysen prioriterar revisorerna och lekmannarevisorerna 

granskningsinsatser och beskriver dessa i revisionsplanen/granskningsplanen. 

Revisionsplanen omfattar hela den årliga granskningen. Planen kan även 

innehålla aktiviteter såsom informations-och utbildningsinsatser, uppsökande 

verksamhet samt dialog och kommunikation med styrelse och nämnder liksom 

med medborgare och media. 

Under året kan det dock uppstå situationer som innebär att revisorerna behöver 

prioritera om planerade granskningsinsatser. 

Bild 3 (Källa: God Revisionssed 2018) 

Källa: God Revisionssed 2018 

Bild 4 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.2.2 Granska 

Granskningen är årlig och avser den 

verksamhet som sker under ett räkenskapsår. 

Revisionens granskning ska vara så 

omfattande att revisorerna årligen kan pröva 

och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga 

revisionsobjekt, dvs. de styrelser, nämnder och 

beredningar som ska granskas. Granskningen 

är avslutad när alla revisionsobjekt samt 

årsredovisningen är granskad. Den årliga granskningen består av tre delar. I alla 

delar av den årliga granskningen anlitar revisorerna och lekmannarevisorerna 

sakkunniga. 

Verksamhetsrevision 

Grundläggande/löpande granskning 

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma 

måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och 

kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. Grundläggande granskning 

genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. 

Den grundläggande granskningen genomförs löpande under året och gäller 

granskning av samtliga styrelser och nämnder varje år. Granskningen genomförs 

genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, protokollsgranskning, 

nämnddialoger samt en uppföljning av tidigare års granskningar. 

En väsentlig del i den grundläggande granskningen är den granskning som 

revisorerna gör löpande under året utifrån sitt bevakningsansvar.  

Den grundläggande granskningen omfattar även dialoger med nämnder och 

styrelsen, där specifika frågeställningar tas upp.  

Fördjupande granskning 

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och 

där revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande 

granskningen inte är tillräcklig. Fördjupade granskningar är avgränsade och 

inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan genomföras inom 

hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning och intern kontroll samt 

räkenskaper. Fördjupade granskningar kan vara kommunövergripande, 

nämndgemensamma eller nämndspecifika. De kan även genomföras i 

samverkan mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens 

bolag eller med andra kommuners revisorer. 

Valet av fördjupningar bestäms utifrån väsentliga områden för kommunen som 

uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen.  

En fördjupad granskning kan också föregås av en förstudie av ett område för att 

skaffa ytterligare kunskap om verksamhetens resultat, risker och kontroll. Syftet 

med förstudien är att besvara frågan om en fördjupad granskning ska 

genomföras eller inte. 

Granskning av kommunens bolag och stiftelse 

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning 

av stiftelsen omfattar en grundläggande granskning av bolagen och stiftelsen. 

Utgångspunkt för granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, 

ägardirektiv och andra styrdokument. 

Lekmannarevisorernas och de valda revisorernas granskning består av en 

grundläggande granskning av hur bolagens/stiftelsens verksamhet förhåller sig till 

det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för 

styrning, uppföljning och intern kontroll.  

Lekmannarevisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt risk- och 

väsentlighetarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende 

bolagen och/eller stiftelsen.  

Resultatet av revisionen sammanställs i en granskningsredogörelse som ligger till 

grund för lekmannarevisorernas uttalande i 

granskningsrapporten/revisionsberättelsen. Granskningsrapporten ska även 

fogas till revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. 

 

 

Bild 5 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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Redovisningsrevision 

Krav på delårsrapport och utformning av densamma framgår av Kommunal 

Redovisningslag, KRL. I kapital 9, § 1 regleras att kommunen minst en gång 

under räkenskapsåret ska upprätta en delårsrapport för verksamheten från 

räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en period av minst hälften och 

högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen 

bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat om.  

Kommunen har även egna riktlinjer för årsredovisningens upprättande som ska 

följas. 

1.2.3 Pröva 

Fullmäktiges prövning sker årligen och avser all verksamhet. Prövningen av 

nämndernas ansvarstagande grundas på revisorernas bedömning och uttalande i 

revisionsberättelser. 

Med det samlade resultatet av 

årets granskning som grund 

analyserar revisorerna 

tillsammans med sakkunniga om 

verksamheten i styrelser och 

nämnder är ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande, om 

räkenskaperna är rättvisande och 

om den interna kontrollen är tillräcklig. Under denna process beaktar revisorerna 

information som inhämtas från andra revisorer inom kommunens verksamhet – 

lekmannarevisorer/revisorer och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i 

kommunalförbund och finansiella samordningsförbund m fl.  

Analysen leder fram till revisorernas slutliga bedömning av revisionsobjektens 

ansvarstagande. Revisorerna kan 

1. tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, 

2. rikta anmärkning, 

3. avstyrka att ansvarsfrihet beviljas. 

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form av ett 

särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar ansvaret såväl 

kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som individuellt för enskilda 

ledamöter. Det kollektiva ansvaret är utgångspunkten. 

Ansvarsprövningen  

Om revisorerna riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet ska anledningen 

framgå i revisionsberättelsen. Vid anmärkning eller avstyrkan av ansvarsfrihet 

ska revisorerna i revisionsberättelsen hänvisa till en eller flera grunder av 

nedanstående och om de bedömer även hänvisa till en eller flera skador som har 

uppstått.  

- Bristande måluppfyllelse – verksamhet 

- Bristande måluppfyllelse – ekonomi 

- Ohörsamhet/obstruktion 

- Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning 

- Brister i styrning och intern kontroll av verksamhet 

- Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi 

- Otillräcklig beredning av ärenden 

- Obehörigt beslutsfattande 

- Ej rättvisande redovisning.  

De händelser eller ageranden som revisorerna hänvisar till när de riktar 

anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet kan även ha medfört negativa effekter 

(skador) för kommunen. 

- Förtroendeskada eller annan immateriell skada 

- Ekonomisk skada 

- Verksamhetsskada. 

Dessa effekter (skador) kan i hög utsträckning påverka revisorernas bedömning 

av hur allvarlig kritiken blir. 

Bild 6 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.3 Revisorerna kommunicerar 

Att kommunicera och skapa en bra dialog är grundläggande för ett effektivt 

revisionsarbete. Det stärker ömsesidig kunskap och förståelse och bidrar till 

revisionens förankring och legitimitet. Kommunikation gör revisionen öppen och 

tillgänglig. 

Revisorerna arbetar 

strategiskt med sin 

kommunikation.  

De identifierar och 

analyserar viktiga 

målgrupper och 

väljer olika sätt att 

kommunicera 

beroende på vad de vill uppnå. Revisorernas målgrupper är både interna (inom 

kommunens organisation) och externa (utanför kommunens organisation).  

Tillvägagångssättet att nå fram och utformandet av budskapen kan variera utifrån 

vilken målgrupp det rör sig om. Det handlar om information, kommunikation och 

dialog. Revisorerna kommer överens om med vilka, om vad och hur de ska 

kommunicera. Information förmedlar fakta och kunskap och bidrar till förståelse. 

Kommunikation kan ändra uppfattningar, förhållningssätt och attityder. Dialog är 

en förutsättning för ett ändrat beteende. 

1.4 Rätt till upplysningar 

Tillgången till fakta och information är grundläggande för revisionens oberoende. 

Revisorerna och deras sakkunniga har rätt att få de upplysningar de behöver av 

styrelse, nämnder samt enskilda förtroendevalda för att kunna utföra sin 

granskning. Det gäller även sekretessbelagd information. Sekretessen följer med 

in i revisionens arbete, s.k. överförd sekretess. Motsvarande rätt till information 

har lekmannarevisorerna och deras sakkunniga i de kommunala aktiebolagen. 

Kommunens revisorer kan begära upplysningar av godkända/auktoriserade 

revisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag samt 

kommunalförbund, om upplysningarna behövs för revisionsuppdraget. I företagen 

gäller detta i de fall företaget omfattas av offentlighetsprincipen, dvs. när 

kommunen har ett dominerande inflytande över företaget. 

1.5 Yttranderätt och initiativrätt 

När fullmäktige behandlar revisionsberättelsen har revisorerna och deras 

sakkunniga alltid rätt att yttra sig. Revisorerna kan genom initiativrätten 

självständigt väcka ärende i styrelse eller nämnd om ärendet rör deras 

granskning. Revisorerna kan också använda initiativrätten om de bedömer att en 

styrelse eller nämnd inte behandlar granskningsresultat som revisorerna har 

lämnat.  

Ärenden som revisorerna initierar måste tas upp och behandlas. Revisorerna 

vänder sig med initiativrätten till det organ där man vill initiera ärendet och 

anmäler detta till ordföranden som för upp ärendet på dagordningen. Ett 

initiativärende i fullmäktige skall beredas i enlighet med kommunallagens regler. 

1.6 Oberoendet och självständighet 

Revisorernas förhållningssätt och arbetsformer har betydelse för oberoendet. 

Oberoendet är viktigt för revisionens legitimitet och trovärdighet. Ett absolut 

oberoende finns dock inte, eftersom alla är individer i ett samhälle, i ett socialt 

sammanhang med kontakter och relationer. Med sitt förhållningssätt och 

agerande i uppdraget gör revisorerna sitt oberoende synligt och trovärdigt. Ett 

oberoende förhållningssätt och agerande tar sig uttryck i självständighet och 

objektivitet. Revisorerna har gemensamt och enskilt ansvar för att upprätthålla 

självständigheten. Självständigheten hindrar inte att revisorerna kan 

kommunicera och ha dialog om händelser, risker och andra omständigheter av 

vikt för granskningens inriktning och genomförande. Revisorerna slår vakt om sin 

självständighet i förhållande till dem som granskas, genom att självständigt: 

- välja vad som ska granskas, 

- välja angreppssätt för granskningens genomförande, 

- välja och anlita sakkunniga för granskningens genomförande, 

- göra analys och bedömningar och framföra dessa, 

- pröva och uttala sig om ansvarsutövandet för styrelse och nämnder. 

Bild 7 (Källa: God Revisionssed 2018) 
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1.7 Budget och förvaltning 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Fullmäktige svarar för att 

revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt 

kommunallagen och god revisionssed 

Revisorerna svarar själva för den förvaltning som de har i samband med 

revisionsuppdraget. Med förvaltning avses frågor som inte är direkt kopplade till 

granskningen, t.ex. upphandling av sakkunniga alternativt personalärenden, 

budget och redovisning, deltagande i nätverk och utbildning samt andra 

administrativa frågor. Det gäller även beslut om jäv. 

1.8 Kompetensutveckling 

Många av de verksamheter som kommunens nämnder ansvarar för genomgår 

relativt snabba förändringar och omfattande utvecklingsprocesser. Detsamma 

kan sägas om den kommunala revisionen som under senare år genomgått 

väsentliga förändringar. Revisorerna får löpande inbjudningar till seminarier, 

konferenser och nätverksträffar. Prioriteringar sker med följande utgångspunkter: 

• Utveckla det egna arbetssättet 

• Medverka till ökad kunskap och förståelse för den kommunala revisionens 

uppdrag och ansvar. 

• Utbildning med inriktning på kommunallagen och God revisionssed i 

kommunal verksamhet. 
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2. Revision i Tidaholms kommun  

2.1 Organisation 

Kommunrevisionen i Tidaholms kommun består av 5 förtroendevalda revisorer. 

Ordförande är Jan-Olof Sandberg och vice ordförande är Tord Viktorsson. 

Lekmannarevisorer har av kommunfullmäktige utsetts för mandatperioden t.o.m. 

2022 enligt följande: 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Energi AB 

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Bostads AB  

• Jan-Olof Sandberg och Tord Viktorsson - Tidaholms Elnät AB 

Till suppleant till lekmannarevisorer Tidaholms Energi AB, Tidaholms Bostads AB 

och Tidaholms Elnät AB utsetts Ingegärd Rehn. 

I Tidaholms kommun biträds revisorerna av Deloitte. Avtal med sakkunniga 

biträden innebär att Deloitte AB granskar delårårsbokslut, årsredovisning samt 

vid behov genomför de fördjupande granskningar som revisorerna finner 

påkallande. Deloitte ska även stödja revisorerna i den löpande revisionsarbete. 

2.2 Revisionsplan 2022 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har tillsammans med 

sakkunniga biträden genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. I analysen har 

ett flertal riskområden identifierats och dokumenterats i en separat rapport.  

Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat 

och sammanfört respektive revisors förslag och väsentlighetsanalys till en samlad 

revisionsplan för revisionsåret 2022.  

Planen utgår från genomförd riskanalys och resultaten av tidigare granskningar 

med mera  

2.2.1 Fördjupade granskningar 

Mot bakgrund av revisorernas ekonomiska förutsättningar finns begränsade 

möjligheter till omfattande fördjupande granskningar. Totalt 2-3 fördjupande 

granskningar (ink. ev. förstudie) planeras under 2022, se tabell 1. 

De utvalda projektens syften och mål beskrivs närmare i separata projektplaner. 

Utifrån revisorernas risk- och väsentlighetsanalys, tidigare granskningar, 

erfarenheter har nedan fördjupningsgranskningar planerats för 2022.  

Granskningsområde, syfte och granskningsobjekt 

Styrning och ledning inom Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 

Syfte: Att bedöma om BUN har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av nämndens verksamhet. 

Granskningsobjekt: Barn- och utbildningsnämnden.  

Långsiktig ekonomisk/finansiell planeringen  

Syfte: Att bedöma om kommunstyrelsen har en ekonomisk och finansiell 

planering som ger förutsättningar för att upprätthålla god ekonomisk 

hushållning på lång sikt? 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelsen. 

Investeringsprocessen  

Syftet: Att bedöma om investeringsprocessen i Tidaholms kommun är 

ändamålsenlig och om den interna kontrollen är tillräcklig? 

Granskningsobjekt: Samtliga nämnder.  

Inköpsprocessen 

Syftet: Att bedöma om inköpsprocessen i Tidaholms kommun är ändamålsenlig och 

om den interna kontrollen är tillräcklig? 

Granskningsobjekt: Samtliga nämnder. 

Hantering av Covid-19  

Syftet: Att bedöma om kommunstyrelsen (Krisledningsnämnden) har hanterat 

den uppkomna kristen i samband med coronavirusets utbrott på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. 

Granskningsobjekt: kommunstyrelsen (Krisledningsnämnden). 
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Kommunens fordonshantering  

Syftet: Att bedöma om Tidaholm kommuns organisation kring hantering av 

fordon är ändamålsenlig samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningsobjekt: Kommunstyrelsen.  

Tabell1:  

Förändringar eller händelser som inträffar i omvärlden, i kommunen eller dess 

verksamheter kan påverka bedömningen av vad som utgör prioriterade risker. 

Det kan innebära att anpassningar av planering under året behöver göras.  

För att revisionen som genomförs ska vara aktuell och relevant behöver 

revisionens verksamhet därför kännetecknas av en hög grad av flexibilitet och 

anpassningsförmåga. Revisionsplanen kan komma att ändras och kompletteras 

med fler granskningar beroende på vad sker i och utanför kommunen. 

Fördjupande granskningar genomförs löpande under revisonsåren. I 

förekommande fall genomför revisorerna egna förstudier/hearings, innan beslut 

att genomföra en fördjupad granskning fattas.  

2.2.2 Grundläggande granskning 

För att komma upp till kraven på grundläggande granskning av all verksamhet, 

som det utrycks i kommunallagen och god revisionssed, förutsätts att de valda 

revisorerna utför visst eget granskningsarbete vid sidan om granskningsarbetet 

som utförs genom sakkunniga biträden. Som ett led i löpande granskningar är det 

varje revisors ansvar: 

• Att följa och informera sig om kommunens verksamheter, i synnerhet 

verksamheter inom bevakningsområdet, samt att övergripande rapportera 

väsentliga iakttagelser som gjorts exempelvis genom protokollsläsning 

• Ge uppslag till fördjupande granskningar 

• Ge uppslag för verksamhetsträffar, hearing och skriftliga frågor. 

Protokollsläsning 

Revisorerna har delat upp ansvaret att ta del av respektive nämnds protokoll och 

övrig aktuell dokumentation. Bevakningsansvaret är fördelat enligt följande:  

a. Kommunstyrelsen - Alla 

b. Barn- och utbildningsnämnd - Jan-Olof Sandberg 

c. Social – och omvårdnadsnämnd - Ingegärd Rehn 

d. Samhällsbyggnadsnämnd - Örjan Persson 

e. Kultur- och fritidsnämnd - Kerstin Thuvesson. 

f. Nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg - Örjan Persson 

g. Bolagen – Tord Viktorsson. 

Dialoger med politiker och verksamhetsföreträdare (Hearing) 

Ett väsentligt led i den årliga granskningen är dialog och kommunikation med 

nämnderna, styrelsen samt verksamhetsföreträdare i syfte att hämta in kunskap 

om verksamhet och bilda underlag för vidare riskanalys. Dialoger kan även i vissa 

fall vara ett led i att inhämta ytterligare underlag för genomförandet av årets 

revision. Underlag från dialoger ger, tillsammans med andra 

granskningsaktiviteter, underlag till ansvarsprövningen. De ger också underlag till 

att uppdatera väsentlighets- och riskanalysen och planeringen av revisionsarbetet 

kommande år. Sakkunnigt biträde svarar för dokumentation av iakttagelser och 

slutsatser som framkommer under dialoger och träffar. Revisorerna kommer även 

när så är påkallat i särskilda skrivelser ställa frågor till nämnderna. 

Dialogmötena med respektive nämnd kommer att genomföras i nov 2022.  

Verksamhetsbesök (genomförandet påverkas av rådande pandemin)  

Verksamhetsbesök planeras löpande under året i någon/några verksamheter. 

Syftet med besöken är att inhämta kunskap om verksamheten, vilket även kan 

bilda underlag för vidare riskanalys. Möte med nämndernas/styrelsens presidier 

genomförs under en till två dagar då samtliga revisorer träffar samtliga presidier.  

Vid mötena skall det finnas tid och utrymme att genomlysa särskilt viktiga frågor. 

Vid mötena deltar sakkunnigt biträde. Iakttagelser från verksamhetsbesök ska 

dokumenteras och utgör ett underlag vid ansvarsprövningen. Sakkunnigt biträde 

svarar för dokumentation.  
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Kommunfullmäktige 

Ett övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela den 

kommunala organisationen. Som ett led i detta kommer revisorerna enligt 

schema närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden.  

Regelbundet sker överläggningar med kommunfullmäktiges presidium. Vid behov 

har revisorerna möjlighet att använda sig av initiativrätten. 

Omvärldsbevakning 

Med uppdraget som revisor följer att på ett övergripande sätt följa utvecklingen i 

kommunen samt hålla sig a jour med förändringar som kan ha väsentlig inverkan 

på kommunens ekonomi och förutsättningar att driva olika verksamheter. 

Exempel på sådana områden kan vara; kommunal juridik, regional utveckling, 

demokratifrågor, integrationsfrågor, kommunikationer, äldreomsorg samt 

utbildningsfrågor. Sakkunnigt biträde har ett särskilt ansvar att följa och informera 

om förutsättningar som påverkar granskningsarbetets formella genomförande. 

2.2.3 Redovisningsrevision 

Revision inriktas på väsentliga processer, belopp och poster. När nämndernas, 

styrelsens och bolagets ekonomiska redovisningar är fastställda upprättas 

riskanalyser per nämnd, styrelse och bolag. För bolagen genomförs ett separat 

granskning av bolagets auktoriserade revisor enligt Aktiebolagslagen (ABL). 

Granskningen kommuniceras och samordnas med lekmannarevisorerna och 

deras sakkunniga biträde. 

Granskning av delårsbokslut 

Delårsrapport ska granskas och rapport skall lämnas för behandlingen i 

kommunfullmäktige. Granskningen ska belysa om resultatet i rapporten är 

förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt. Granskningen ska 

även syfta till att identifiera och kommunicera eventuella budgetavvikelser 

och/eller andra problem i ett tidigt skede. 

Granskning av bokslut/årsredovisning 

Bokslutet granskas med utgångpunkt med de risker som bedöms kvarstå med 

beaktande av iakttagelser från granskning av intern kontroll och delårsrapport. 

Kommunkoncernens årsredovisning granskas med beaktande av däri ingående 

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och 

noter. 

2.2.4 Lekmannarevision 

Lekmannarevisorernas utgångspunkter för granskningen i Tidaholms kommun är 

det kommunala ändamålet, bolagsordningen, ägardirektiv och andra 

styrdokument. Lekmannarevisorerna har att förhålla sig till och bedöma om 

kommunala bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt samt om bolaget intern kontroll är tillräcklig. 

Lekmannarevisorer kan också vid behov utifrån en riskbedömning genomföra 

fördjupande granskning av bolagen. 

2.2.5 Kommunikation 

Årets revisionsplan läggs ut på kommunens hemsida. Fullmäktige informeras om 

årets revisionsplan vid sitt maj alt. juni möte. Revisionsberättelser lämnas till 

kommunfullmäktige och omfattar kommunens samlade verksamhet. 

Revisionsberättelserna innehåller förslag i ansvarsfrågan samt uttalande om 

kommunens redovisning kan godkännas. De undertecknas av de förtroendevalda 

revisorerna. Granskningsresultaten kommuniceras via den årliga 

revisionsrapporten. Revisionen kommunicerar upprättade granskningsrapporter 

med de som blivit granskade. Fördjupade granskningsrapporter läggs ut på 

kommunens hemsida. 

 

 

TIDAHOLM 

Mars 2022 

Kommunens revisorer 

Jan-Olof Sandberg  Tord Viktorsson  Ingegärd Rehn  

Kerstin Thuvesson  Örjan Persson 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/170 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Besvarande av fråga ställd till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående samordningsvinster 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.  

Ärendet 
Lena Andersson (S) och Lisbeth Ider (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25 
en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående samordningsvinster. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer att besvara frågan under sammanträdet.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Fråga från Lena Andersson (S) och Lisbeth Ider (V).  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att ändra i vindbruksplanen 
KS 2021/364 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
En medborgare har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket han bland annat framhåller att 
Tidaholms kommuns vindbruksplan är 11 år gammal. Under dessa år har vindkraftverken blivit allt 
större och högre vilket har gjort att konsekvenserna för närbelägna bostäder har ökat betydligt. 

Förslagslämnaren föreslår att kommunen, med omedelbar verkan, ska ändra i sista stycket på 
sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Motiveringen 
till att ändringen behövs är, enligt förslagslämnaren, att det lågfrekventa buller och infraljud som 
vindkraftverken genererar har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Enligt 
miljöbalken ska det råda en försiktighetsprincip när det finns risk för negativ hälsopåverkan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 161/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 22/2022, att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett 
förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista stycket på sidan 32 i vindbruksplanen till ett 
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Förslaget motiveras bland annat med att 
ändringen skulle vara att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet eftersom det skulle 
bli en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden 
bildat en arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över 
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är tre gånger vindkraftsverkets totala 
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
klaras.  

I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av 
respektavstånd påverkar var vindkraftverk kan etableras. Gruppen har även kollat vad andra 
kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya 
vindbruksplaner i Sverige.  

Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen, där det ingår att se över 
respektavståndet, bedömer nämnden att förslaget i Tidaholmsförslaget kan tas med i det pågående 
arbetet. En viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet ska ändras till 
åtta gånger totalhöjden med omedelbar verkan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan 
ändring bör föregås av den demokratiska process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av 
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plan- och bygglagen då ett ändrande av respektavståndet till åtta gånger totalhöjden påverkar 
vindbruksplanen i betydande omfattning. Den demokratiska processen innebär bland annat att den 
reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare i kommunen får en 
möjlighet att lämna synpunkter. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

Tidaholmsförslaget. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 45/2022 ”Beslut om besvarande av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-03-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-24. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15. 
 Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-29. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/364 

2022-03-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Besvarande av Tidaholmsförslag 
om att ändra i vindbruksplanen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslaget. 

Ärendet 
En medborgare har lämnat in ett Tidaholmsförslag i vilket han bland annat framhåller att 
Tidaholms kommuns vindbruksplan är 11 år gammal. Under dessa år har vindkraftverken blivit allt 
större och högre vilket har gjort att konsekvenserna för närbelägna bostäder har ökat betydligt. 

Förslagslämnaren föreslår att kommunen, med omedelbar verkan, ska ändra i sista stycket på 
sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Motiveringen 
till att ändringen behövs är, enligt förslagslämnaren, att det lågfrekventa buller och infraljud som 
vindkraftverken genererar har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa. Enligt 
miljöbalken ska det råda en försiktighetsprincip när det finns risk för negativ hälsopåverkan.  

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 161/2021, att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, § 22/2022, att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 
Tidaholmsförslaget. Det framgår av nämndens beslut att Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett 
förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista stycket på sidan 32 i vindbruksplanen till ett 
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. Förslaget motiveras bland annat med att 
ändringen skulle vara att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet eftersom det skulle 
bli en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden 
bildat en arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över 
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är tre gånger vindkraftsverkets totala 
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
klaras.  

I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av 
respektavstånd påverkar var vindkraftverk kan etableras. Gruppen har även kollat vad andra 
kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya 
vindbruksplaner i Sverige.  
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Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen, där det ingår att se över 
respektavståndet, bedömer nämnden att förslaget i Tidaholmsförslaget kan tas med i det pågående 
arbetet. En viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet ska ändras till 
åtta gånger totalhöjden med omedelbar verkan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan 
ändring bör föregås av den demokratiska process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av 
plan- och bygglagen då ett ändrande av respektavståndet till åtta gånger totalhöjden påverkar 
vindbruksplanen i betydande omfattning. Den demokratiska processen innebär bland annat att den 
reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare i kommunen får en 
möjlighet att lämna synpunkter. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-24. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15. 
 Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-29. 

Sändlista 
Förslagslämnaren  
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 22 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att ändra i vindbruksplanen 
SBN 2021/670 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tidaholmsförslag 

om att ändra i vindbruksplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har begärt att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över ett inlämnat 
Tidaholmsförslag. Yttrandet ska ha inkommit senast 2022-03-15. 

Tidaholmsförslaget som lämnats in är ett förslag om att med omedelbar verkan ändra i sista 
stycket sidan 32 i vindbruksplanen till ett respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden. 
Förslaget motiveras bland annat med för att ta ett litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet 
enligt miljöbalkens princip föreslås det minsta tillåtna avståndet ökas till åtta gånger totalhöjden 
vilket skulle ge en något mindre risk för hälsoskadligt buller i bostäder inom kommunen. 

Förvaltningen har tillsammans med ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden bildat en 
arbetsgrupp för revidering av vindbruksplanen. I arbetet ingår bland annat att se över 
respektavståndet. Respektavståndet i gällande vindbruksplan är 3 gånger vindkraftsverkets totala 
höjd. Respektavståndet gäller under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
klaras.  

I analysen kring respektavstånd har arbetsgruppen gjort en bedömning kring hur olika typer av 
respektavstånd påverkar var man kan etablera vindkraftverk. Gruppen har även sett över vad 
andra kommuner i närområdet har för respektavstånd och vilket respektavstånd som finns i nya 
vindbruksplaner i Sverige. Arbetsgruppens arbete med att revidera vindbruksplanen pågår. 

Eftersom det pågår ett arbete med att revidera vindbruksplanen där det innefattar att se över 
respektavståndet är Tidaholmsförslaget ett förslag som kan tas med i det pågående arbetet. En 
viktig aspekt är dock att Tidaholmsförslaget anger att respektavståndet med omedelbar verkan ska 
ändras till åtta gånger totalhöjden. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en sådan ändring bör föregås av den demokratiska 
process som vanligtvis tillämpas för dokument styrda av PBL, då ett ändrat respektavstånd till åtta 
gånger totalhöjden påverkar vindbruksplan i betydande omfattning. Den demokratiska processen 
innebär bland annat att den reviderade vindbruksplanen ställs ut på samråd så att alla medborgare 
i kommunen får en möjlighet att lämna synpunkter. 

Sammanfattningsvis bedömer nämnden att Tidaholmsförslaget ska avslås. 

Förslag till beslut 
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- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2022-02-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande gällande Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 

enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2022-02-02. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 161/2021 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen”, 2021-12-15. 
 Tidaholmsförslag - Ändra i vindbruksplanen, 2021-11-04. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Ärendeutskrift

Ärende 1794

Skapat 2021-11-04 av Anders Jakobsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Bygga och bo

Rubrik
Vindkraft nära bostäder

Hela förslaget

Tidaholms vindbruksplan är 11 år gammal och under dessa år har vindkraftverken blivit allt större och högre,
och därmed har konsekvenserna för närbelägna bostäder ökat betydligt.

Detta förslag innebär att göra en enkel justering av vindbruksplanen genom att öka det minsta tillåtna
avståndet till åtta gånger verkets totalhöjd. Orsaken till detta förklaras nedan.

I Tidaholms nuvarande vindbruksplan anges endast två begränsningar till hur nära en bostad vindkraftverk
får byggas; beräknad bullernivå utanför bostaden får inte överskrida 40 dB(A) och avståndet får inte vara
mindre än ett så kallat respektavstånd på tre gånger verkets totalhöjd.

Nutida vindkraftverk kan vara 250 m höga (ibland upp emot 300 m), med en rotordiameter på 150 m.
Säkerhetsavståndet till ett 250 m verk är 325 m, och nuvarande respektavstånd medger alltså en placering så
nära som 750 m, vilket är väldigt kort avstånd till så höga verk.  
Redan 325 m utanför bostaden kommer man alltså in i säkerhetsområdet.

Dessa stora vindkraftverk genererar höga ljudnivåer med stort inslag av lågfrekvent buller (”bastoner”). Detta
lågfrekventa buller är mycket genomträngande, svårt att dämpa bort och transporteras långa sträckor i luften
innan det klingar av. Jämför med ljudet från musikanläggningar där bastonerna hörs mycket längre bort och
är mer genomträngande än de högre tonerna.

Gränsvärdet på max 40 dB(A) utanför bostaden har ett grundläggande problem. När man beräknar eller
mäter ett buller i enheten dB(A) innebär ”A” att bullret �ltreras med ett A-�lter. Denna �ltrering i sin tur innebär
att de låga ljudfrekvenserna tas bort ur beräkningen och mätningen, och likaså de ohörbara tryckvågorna
som kallas infraljud. Ett buller beräknat till 40 dB(A) innehåller alltså även höga nivåer av lågfrekvent ljud som
inte ingår i mätvärdet.

Lågfrekvent buller och infraljud har en negativ påverkan på människors fysiska och psykiska hälsa, och enligt
Miljöbalken ska en försiktighetsprincip råda när det �nns risk för negativ hälsopåverkan.

På grund av dessa hälsorisker och negativ påverkan på boendemiljö ökar kraven på
avstånd i många områden både i Sverige och andra länder, ofta till betydligt mer än de
föreslagna åtta gånger totalhöjden. Men att djupare utreda detta och utarbeta en ny
vindbruksplan i sin helhet är ett stort arbete, och likaså att förändra beräkningar och mätmetoder.

Som en litet enkelt steg mot en viss grad av försiktighet enligt Miljöbalkens princip föreslås det minsta
tillåtna avståndet ökas till åtta totalhöjder vilket skulle ge en något mindre risk för hälsoskadligt buller i
bostäder inom kommunen. 

Så detta förslag är att med omedelbar verkan ändra i sista stycket sidan 32 i vindbruksplanen till ett
respektavstånd på minst åtta gånger totalhöjden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2021/364 

§ 161 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om att ändra i 
vindbruksplanen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-03-15. 

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

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera 
Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-03-15.   

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Remittering av Tidaholmsförslag om att ändra i 

vindbruksplanen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2021-12-06. 
✓ Tidaholmsförslag om att ändra i vindbruksplanen, 2021-11-15. 
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§ 98 Beslut om besvarande av motion om politisk 
översyn 
KS 2022/70 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta 
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa 
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska 
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet 
att spara pengar även inom politiken. 

Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare 
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i 
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är 
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i 
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal 
mandat i fullmäktige. 

Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill 
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna 
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.  

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att: 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att 

göra en sådan utredning som övriga att-satser i motionen innebär.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 

redogöra kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31 
ordinarie ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och 
25 ersättare.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redogöra vilka konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering 
skulle få både utifrån ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redovisa om en minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och 
missgynna små partier.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det 
finns ett behov av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och 
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oppositionsråd och vad konsekvenserna skulle vara om man minskade det till 1 respektive 
1.5. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
fullmäktigeberedning efter valet som ska få i uppdrag att utreda ett antal olika frågeställningar. 
Förvaltningen vill framhålla att det alltid är upp till kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta 
en fullmäktigeberedning. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige 
får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:  

- beredningens uppdrag, 
- beredningens sammansättning, 
- antal ledamöter och arbetsformer,  
- att utse ordförande och en vice ordförande, 
- beredningens mandattid samt 
- tid för återrapportering och förslag från beredningen. 

Förvaltningen konstaterar att det skulle vara fullt möjligt för en fullmäktigeberedning att utreda de 
frågeställningar som motionärerna har lyft fram om kommunfullmäktige anser att motionen ska 
bifallas. Eftersom frågeställningarna är av rent politisk karaktär lämnar inte förvaltningen något 
förslag till beslut om huruvida motionen bör bifallas eller inte. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

politisk översyn”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om politisk översyn”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-04-01. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

politisk översyn”, 2022-02-23. 
 Motion ”Politisk översyn”, 2022-01-20. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/70 

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

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om politisk 
översyn 
Förslag till beslut 
- 

Ärendet 
Zelal-Sara Yesildeniz (-), Ida Davidsson (-) och Camilla Graaf (-) har lämnat in en motion i vilken 
de framhåller att den kommunala ekonomin är, och kommer fortsätta vara, ansträngd. Detta 
innebär att fritidspolitiker kommer behöva fortsätta göra anpassningar vilket kommer få negativa 
konsekvenser för hela samhället i stort. Motionärerna vill därför titta på den politiska 
organisationen och undersöka om den är tillräckligt kostnadseffektiv eller om det finns möjlighet 
att spara pengar även inom politiken. 

Motionärerna framhåller att Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare 
som idag har 41 ledamöter och 25 ersättare i kommunfullmäktige. Fullmäktige sammanträder i 
snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 40 000 kronor. Största kostnaden är 
arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt kommunallagen räcker det dock med 31 ledamöter i 
fullmäktige för en kommun i Tidaholms storlek. Antalet ersättare bestäms utifrån varje partis antal 
mandat i fullmäktige. 

Som ett led i att arbeta med ekonomiska förbättringar i hela kommunens organisation vill 
motionärerna att möjliga besparingar inom politiken utreds. Motionärerna vill att fritidspolitikerna 
ska vara ett föredöme för såväl medborgare som tjänstepersoner.  

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att 

göra en sådan utredning som övriga att-satser i motionen innebär.  
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 

redogöra kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31 
ordinarie ledamöter och 13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och 
25 ersättare.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redogöra vilka konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering 
skulle få både utifrån ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.  
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- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och 
redovisa om en minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och 
missgynna små partier.  

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det 
finns ett behov av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och 
oppositionsråd och vad konsekvenserna skulle vara om man minskade det till 1 respektive 
1.5. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningens beredning kommer fram till följande. 

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
fullmäktigeberedning efter valet som ska få i uppdrag att utreda ett antal olika frågeställningar. 
Förvaltningen vill framhålla att det alltid är upp till kommunfullmäktige att besluta om att tillsätta 
en fullmäktigeberedning. Det framgår av § 48 i kommunfullmäktiges arbetsordning att fullmäktige 
får tillsätta en eller flera fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Fullmäktige ska vid inrättande av en fullmäktigeberedning besluta om:  

- beredningens uppdrag, 
- beredningens sammansättning, 
- antal ledamöter och arbetsformer,  
- att utse ordförande och en vice ordförande, 
- beredningens mandattid samt 
- tid för återrapportering och förslag från beredningen. 

Förvaltningen konstaterar att det skulle vara fullt möjligt för en fullmäktigeberedning att utreda de 
frågeställningar som motionärerna har lyft fram om kommunfullmäktige anser att motionen ska 
bifallas. Eftersom frågeställningarna är av rent politisk karaktär lämnar inte förvaltningen något 
förslag till beslut om huruvida motionen bör bifallas eller inte. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 22/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

politisk översyn”, 2022-02-23. 
 Motion ”Politisk översyn”, 2022-01-20. 

Sändlista 
Motionärerna 
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§ 22 Beslut om remittering av motion om politisk 
översyn 
KS 2022/70 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lämna motionen direkt till kommunledningsförvaltingen för 

beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller annan instans. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna motionen direkt till 

kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd 
eller annan instans. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om politisk organisation”, 2022-02-15. 
 Motion om politisk översyn, 2022-01-20. 
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Motion 

Till Tidaholms Kommunfullmäktige 

 

Översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun  

Den kommunala ekonomin är och kommer en tid framöver att bli ansträngd. Detta innebär att vi som fritidspolitiker i 

Tidaholms kommun har behövt och kommer att behöva göra anpassningar av olika slag i våra nämnder och styrelser 

vilket i sin tur kommer att få negativa konsekvenser för oss alla men inte minst för hela samhället i stort.  

Därför vill vi börja med att titta på vår egen politiska organisation och vad den egentligen kostar. Är den tillräcklig 

kostnadseffektiv eller finns det nya möjligheter att spara in pengar även inom politiken?  

Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare som idag har 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare 

i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder i snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 

40 000 kr. Största kostnaderna är arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt Kommunallagen räcker det dock med 31 

ordinarie ledamöter i Tidaholms kommunfullmäktige för vår kommunstorlek. Antal ersättare bestäms utifrån varje 

partiets antal mandat i fullmäktige.  

Ett led i att ständig arbeta med ekonomiska förbättringar i hela vår organisation vill vi att Tidaholms kommun utreder 

möjligheten på besparingar inom politiken vilket frigör bättre ekonomiska förutsättningar för våra verksamheter. Vi vill 

att Tidaholms fritidspolitiker ska vara ett föredöme för våra medborgare och tjänstepersoner. 

Detta innebär att vi måste börja hos oss själva; vad kan vi göra för att bidra till en bättre ekonomi i vår kommun? Vi kan 

inte ”bara” lägga alla besparingar hos våra verksamheter utan också se över om/vad vi kan bidra med själva. Varje krona 

är värd att spara in för att inte ännu mer behöva dra ner i våra nämnder och styrelser i framtiden.  

 

Därför yrkar vi på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar  

 

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att göra en sådan 

utredning som övriga att-satser i motionen innebär.  

att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redogöra 

kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31 ordinarie ledamöter och 

13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare.  

att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redogöra vilka 

konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering skulle få både utifrån 

ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redovisa om en 

minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och missgynna små partier.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det finns ett behov 

av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och oppositionsråd och vad 

konserverna skulle vara om man minskade det till 1 respektive 1.5.  

 

Tidaholm den 19 januari 2022 

Zelal-Sara Yesildeniz (-)    Ida Davidsson (-) 

 

Camilla Graaf (-) 
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§ 99 Beslut om  besvarande av motion om att 
inrätta en återbrukscontainer på 
återvinningscentralen 
KS 2021/210 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i vilken hon framhåller att människor ibland vill göra 
sig av med saker utan att de är trasiga. På kommunens återvinningscentral finns det i dagsläget 
inget annat sätt att göra det än att slänga sakerna bland övrigt skräp. Motionären menar att det är 
ett stort resursslöseri. 

Motionären föreslår att det ska ställas upp en container på återvinningscentralen där det går att 
lämna saker som kan komma till nytta för någon annan. Motionären menar att det är upp till 
samhällsbyggnadsnämnden att avgöra detaljerna kring konceptet men att det borde gå att inrymma 
införandet i nämndens ordinarie budget. 

Motionären yrkar på att: 
- en återbrukscontainer ställs upp på återvinningscentralen vid Siggestorp och att en 

kontinuerlig verksamhet kring denna inrättas. 
- samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer och regler för 

verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 44/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
enhetschefen för VA/avfall av vilken det bland annat framgår följande. 

Motionen slår an en viktig del i hur kommunen använder avfallstrappan i sättet att hantera avfall. 
Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps återvinningscentral 
har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen och har undersökt 
olika kommuners sätt att lösa hanteringen av återvinningscentraler.  

Förvaltningen konstaterar att det inte är lämpligt att endast ordna en uppställningsplats och släppa 
besökarna fria att själva hantera materialet då det riskerar att skapa oreda och, i värsta fall, sluta 
med att det som var användbart blir förstört och ändå slängs.  

Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av återvinningscentralen att inrätta 
en permanent återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan 
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hållas och att det inte blir en ”skräpbod” utan att det finns ett tydligt värde i materialet som 
lämnas till förmån för återanvändning. 

Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på 
återvinningscentralen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att motionen kan bifallas. Dock bör det 
poängteras att införandet av en återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart utan som en 
del i kommande åtgärder och ändringar som väntas ske på återvinningscentralen. Nämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 

motionen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 47/2022 ”Beslut om besvarande av motion om 

att inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Besvarande av motion om att inrätta en återbrukscontainer på 

återvinningscentralen”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44/2022 ”Beslut om yttrande gällande motion att 

inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef 

VA/avfall Karin Steen, 2022-03-02. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion - 

Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”, 
2021-06-23. 

 Motion ”Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall, 2021-05-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/210 

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

Tjänsteskrivelse - Besvarande av motion om att 
inrätta en återbrukscontainer på 
återvinningscentralen 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ärendet 
Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion i vilken hon framhåller att människor ibland vill göra 
sig av med saker utan att de är trasiga. På kommunens återvinningscentral finns det i dagsläget 
inget annat sätt att göra det än att slänga sakerna bland övrigt skräp. Motionären menar att det är 
ett stort resursslöseri. 

Motionären föreslår att det ska ställas upp en container på återvinningscentralen där det går att 
lämna saker som kan komma till nytta för någon annan. Motionären menar att det är upp till 
samhällsbyggnadsnämnden att avgöra detaljerna kring konceptet men att det borde gå att inrymma 
införandet i nämndens ordinarie budget. 

Motionären yrkar på att: 

- en återbrukscontainer ställs upp på återvinningscentralen vid Siggestorp och att en 
kontinuerlig verksamhet kring denna inrättas. 

- samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer och regler för 
verksamheten. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-06-23 att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar i sitt beslut, § 44/2022, till en tjänsteskrivelse författad av 
enhetschefen för VA/avfall av vilken det bland annat framgår följande. 

Motionen slår an en viktig del i hur kommunen använder avfallstrappan i sättet att hantera avfall. 
Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps återvinningscentral 
har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen och har undersökt 
olika kommuners sätt att lösa hanteringen av återvinningscentraler.  
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Förvaltningen konstaterar att det inte är lämpligt att endast ordna en uppställningsplats och släppa 
besökarna fria att själva hantera materialet då det riskerar att skapa oreda och, i värsta fall, sluta 
med att det som var användbart blir förstört och ändå slängs.  

Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av återvinningscentralen att inrätta 
en permanent återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan 
hållas och att det inte blir en ”skräpbod” utan att det finns ett tydligt värde i materialet som 
lämnas till förmån för återanvändning. 

Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på 
återvinningscentralen bedömer samhällsbyggnadsnämnden att motionen kan bifallas. Dock bör det 
poängteras att införandet av en återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart utan som en 
del i kommande åtgärder och ändringar som väntas ske på återvinningscentralen. Nämnden 
föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44/2022 ”Beslut om yttrande gällande motion att 

inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef 

VA/avfall Karin Steen, 2022-03-02. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion - 

Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”, 
2021-06-23. 

 Motion ”Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall, 2021-05-31. 

Sändlista 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 44 Beslut om yttrande gällande motion att inrätta 
en återbrukscontainer på återvinningscentralen 
(ÅVC) 
SBN 2021/393 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att en återbrukscontainer ställs upp på 
återvinningscentralen i Siggestorp (ÅVC) och att en kontinuerlig verksamhet inrättas med regler 
och riktlinjer för verksamheten. 

Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på ÅVC så bedömer 
nämnden att motionen kan bifallas. Dock bör poängteras att införandet av en återbruksfunktion 
inte kommer att ske omedelbart, utan som en del i kommande åtgärder och ändringar på ÅVC. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

motion att inrätta en återbrukscontainer på återvinningscentralen (ÅVC)”, 2022-03-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC”, enhetschef 

VA/Avfall Karin Steen, 2022-03-02. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion - 

Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”, 
2021-06-23. 

 Motion ” Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall”, 2021-05-31. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2021/393 

2022-03-02 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Karin Steen, enhetschef VA/avfall 

Yttrande motion - Inrätta en återbrukscontainer på 
ÅVC 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att en återbrukscontainer ställs upp på 
återvinningscentralen i Siggestorp (ÅVC) och att en kontinuerlig verksamhet inrättas med regler 
och riktlinjer för verksamheten. 

Utredning 
Miljöpartiets motion slår an en viktig del i hur vi som kommun använder avfallstrappan i vårt sätt 
att hantera avfall. Återbruk är första steget i trappan efter minskad konsumtion. På Siggestorps 
ÅVC har förvaltningen i den ordinarie verksamheten planer i enlighet med motionen, och har 
undersökt olika kommuners sätt att lösa hanteringen på återvinningscentraler.  

Det förvaltningen kan konstatera är att endast ordna en uppställningsplats och släppa besökarna 
fria att själva hantera materialet riskerar att skapa oreda, och slutar ofta med att det som var 
användbart blir förstört och ändå slängs. Vi har tidigare haft en container för återbruk uppställd i 
Tidaholm som inte fungerade tillfredsställande. 

Förvaltningen har redan nu med i planeringen för ombyggnad av ÅVC att inrätta en permanent 
återbruksavdelning. Den ska då vara bemannad på ett sådant sätt att ordning kan hållas och att det 
inte blir en ”skräpbod” utan att det tydligt finns ett värde i materialet som lämnas till förmån för  
återanvändning. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Utredningens slutsatser 
Då motionens förslag redan finns med planeringen för kommande åtgärder på ÅVC så bedömer 
förvaltningen att motionen kan bifallas. Dock bör poängteras att införandet av en 
återbruksfunktion inte kommer att ske omedelbart, utan som en del i kommande åtgärder och 
ändringar på ÅVC inom en snar framtid. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut om remittering Motion - 

Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall”, 
2021-06-23. 

 Motion ” Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall”, 2021-05-31. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/210 

§ 84 Beslut om remittering Motion - Inrätta en återbrukscontainer 
på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat avfall 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 23 november 
2021. 

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

- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 23 november 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om remittering Motion - Inrätta en 

återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare konsumtion och minskat 
avfall”, vik sekreterare Karin Hammerby, 2021-06-14. 

✓ Motion - Inrätta en återbrukscontainer på ÅVC - för hållbarare 
konsumtion och minskat avfall, 2021-05-31. 

 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund. 
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021, 
tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas berättelse, till medlemskommunerna för 
fastställande samt prövning av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 177 tkr kr. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen godkänns. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 

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

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Skaraborgs kommunalförbund. 
o bevilja direktionen för Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 35/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Skaraborgs 

kommunalförbund”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-01. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds Direktion § 2/2022 ”Årsredovisning 

2021”, 2022-03-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund - Årsredovisning 202. 
 Skaraborgs Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av årsredovisning 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/40 

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

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

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

verksamhetsår 2021. 
 

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2021, 
tillsammans med utlåtande från PwC och revisorernas berättelse, till medlemskommunerna för 
fastställande samt prövning av ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna. 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 177 tkr kr. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021 samt att årsredovisningen godkänns. 
Revisorerna bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna 
bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds Direktion § 2/2022 ”Årsredovisning 

2021”, 2022-03-11. 
 Skaraborgs kommunalförbund - Årsredovisning 202. 
 Skaraborgs Kommunalförbund - Revisionsberättelse för år 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av årsredovisning 2021. 
 Skaraborgs kommunalförbund - PWC Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 

Sändlista 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         4 
(19)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 2/22
Årsredovisning 2021
SKBKF2022.0012

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-03-11 2/22

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

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

Handlingar
        

Skickas till
Skaraborgs Kommunalförbunds medlemskommuner
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Skaraborgs Kommunalförbund 

Organisationsnummer: 222000–2188 

Förvaltningsberättelse 2021 
 

Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 

31 december 2021. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 

 

Förbundets ursprung 

De femton kommunerna i Skaraborg beslutade under hösten 2006 att bilda Skaraborgs 

Kommunalförbund. Tidigare hade kommunerna samverkat i tre olika ideella föreningar; 

Kommunförbundet Skaraborg, Skaraborgssamverkan samt Tillväxt Skaraborg. Samtliga femton 

kommuner ställde sig bakom bildandet av en ny gemensam organisation i form av ett 

kommunalförbund. 

 

Förbundets uppdrag 
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras 

samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och 

skapa mervärden för medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med 

goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden;  
 

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

och utveckling samt verksamhetsstöd 
 

Organisation 
Skaraborgs Kommunalförbund har en uppdaterad förbundsordning som reglerar styrning av 

förbundets verksamhet, en arbetsordning för den politiska direktionens arbete samt en instruktion till 

förbundsdirektören. 

 

Direktion 

Förbundets direktion är verkställande politiskt organ och består av 15 ledamöter med 15 ersättare. 

Varje medlemskommun representeras i styrelsen av en ledamot som är kommunstyrelsens ordförande 

samt en ersättare som är oppositionsföreträdare.  Förteckning över direktionens ledamöter och 

ersättare redovisas i bilaga 
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Direktionens presidium 

Direktionens presidium utgörs av förbundets ordförande samt 1:e, 2:e och 3:e vice ordförande. 

Presidiet bereder bland annat ärenden inför direktionen och representerar förbundet i olika 

samverkansorgan. 

 

Revision och tillsyn 

Till direktionen är tre valda revisorer knutna och en yrkesrevisor. Tillsyn över kommunalförbundet 

utövas av medlemskommunerna, vilka varje år ska ta ställning till och godkänna årsredovisningen för 

förbundet, samt bevilja ansvarsfrihet för direktionens medlemmar. 

 

Utskott och råd 

Inom ramen för överenskommelsen med Västra Götalandsregionen växlar kommunerna i Skaraborg 

upp de regionala tillväxtmedel som syftar till att bidra till samhällsutveckling inom områdena Regional 

utveckling, Kultur och Miljö. Direktionen sammanträder två gånger per år som tillväxtutskott för att 

besluta om delregionala utvecklingsmedel, tillsammans med adjungerade ledamöter som 

representerar näringsliv, utbildningsanordnare, fackliga företrädare samt social ekonomi.  

Ett par gånger per år möter direktionen företrädare för Västra Götalandsregionen, Västtrafik och 

Trafikverket i ett så kallat Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kommunerna utser själva vilka 

politiker som ska representera kommunen i DKR, men i förlängningen rekommenderar förbundet att 

kommunerna utser sina direktionsledamöter till rådet, dvs kommunstyrelsens ordförande och 

oppositionsråd, så att alla kommuner har samma typ av representation.  

Samverkan  

Direktionen har valt ledamöter till olika regionala organ där Skaraborg företräds. Samverkan med 

Västra Götalandsregionen (VGR) sker regelbundet både på den politiska nivån och bland 

tjänstepersonerna. De fyra västsvenska kommunalförbunden finns representerade med vardera fyra 

ledamöter i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) under Regionstyrelsen, samt i VästKoms 

styrelse.  

 

Förvaltningsberättelsens syfte 
 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en tydlig bild av verksamheten i Skaraborgs 

Kommunalförbund, under verksamhetsåret 1 januari–31 december 2021. Vi har valt att först 

presentera en övergripande bild av organisationen, därefter den ekonomiska redovisningen, och 

slutligen en redovisning av vad som har hänt inom våra olika utvecklingsområden under året. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 57 438 54 641 43 812 39 317 29 800 
Verksamhetens kostnader 44 506 43 424 43 134 38 085 29 592 
Soliditet (%) 8 7 13 11 11 
Årets resultat 178 620 439 1 022 26 
Eget kapital 5 911 7 651 7 031 6 591 5 569 
Balansomslutning 78 678 109 826 52 082 57 596 49 250 
 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet har gått med överskott under 2021. Det tidigare prognosisreade överskottet har 

minskat beroende av att förbundet tagit upparbetade kostnader. T.ex. för den inställda 

Skaraborgsdagen 2021 och Västra Stambanegruppens arbete. I övrigt har den pågende pandemin 

medfört lägre kostsnader. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemi 

År 2021 har präglats av Corona-pandemin. Under större delen har nationella restriktioner varit 

gällande att distansarbete ska bedrivas och underlättas. Kommunalförbundet har följde 

restriktionerna. Endast två av direktionens möten kunde genomföras fysiskt på plats i Skövde 

stadshus. Övriga möten geomfördes digitalt. I samband med att de större vaccinatinsprogrammen 

kom igång under början av året minskade förbundets samordnande roll i hantering av skydmaterial, 

information och vaccinering av de mest sköra invånarna. 

Arbetssätt och organisation  

Under 2021 har arbetet med att implementera förbundets politiska organisation och nya arbetssätt 

fortsatt. Särskilt fokus har riktats mot projektorganisationens verksamhet och interna styrprocesser, 

regler m.m. Fler ärenden lyfts till direktionen för beslut . Utöver detta pågår dessutom ett flertal 

aktiviteter för att utveckla kansliets arbetsmiljö och verksamhet i samverkan med kansliets 

medarbetare.  

Skaraborgsdagen 
Med anledning av pågående pandemi ställdes Skaraborgsdagen in för år 2021 och under hösten 

startade arbetet för att kunna genomförsa Skaraborgsdagen 2022.  

Regional utvecklingsstrategi  
Under året har Västra Götalandsregioen antagit ny regonal utvecklingsstrategi (RUS). Efter sommaren 

påbörjande arbetet med att ta fram förslag till delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg. Arbetet 

tar sin utgångspunkt ur RUS:en och styr mot målåret 2030.  
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Rapporter från verksamheten 

Detaljer kring förbundets aktiviteter under 2021, inom ramen för respektive uppdrag och verksamhet, 

presenteras från och med sidan 27.  

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Förbundet styrs av en direktion, vilken utgörs av kommunstyrelsens ordförande och ett oppositionsråd 

(ersättare) från var och en av medlemskommunerna. Direktionen har ett beredande presidium 

bestående av fyra ledamöter. Direktionen sammanträder i genomsnitt en gång per månad, med 

uppehåll för sommaren. Direktionens uppdrag och ansvar regleras i förbundsordningen 

 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika strategiska 

verksamhetsområdena, liksom strateger och administrativ personal. Förbundet är huvudman för 

Antagningskansliet, vilket administrerar Skaraborgs samverkan kring gymnasieantagningen. Kansliet 

har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet med varsin enhetschef. Verksamheten 

består i hög grad av arbetet kring de strategiska inriktningar som ligger i förbundets uppdrag, samt i 

en samverkan med nätverk från kommunernas ledningsorganisationer, jämte regionala 

samverkansstrukturer. Under år 2021 anställdes ny förbundsdirektör. 

 

Verksamhetsplan 

Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för mandatperioden 2015–2018 med inriktning att möta 

de utmaningar som Skaraborg står inför. Arbete pågår med att formulera en ny verksamhetsplan. Den 

kommer till stora delar att bygga på kommande Utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 och andra 

styrande inriktningsdokument. 

 

Faktorer som påverkar framtiden 

Skaraborgs kommuner står inför att hantera flera påtagliga utmaningar i närtid. Förutom de 

demografiska förändringarna påverkar urbaniseringstrenderna kommunerna och antalet invånare 

förväntas öka något under den närmaste framtiden. Hur efterverkningarna av pandemin kommer 

påverka människors flyttbeteenden är fortfarande oklart, men det spekuleras i att vi kan stå inför en 

situation där det blir mer attraktivt att bo och leva utanför storstadsområdena. En inkluderande ansats 

inom det gemensamma arbetet kommer vara väsentligt för att ta tillvara våra nya invånares kraft, och 

är en viktig del i vår kompetensförsörjning. Att arbeta med Skaraborg som varumärke och med de 

faktorer som lockar unga till platser, blir avgörande för hur Skaraborgs kommuner kan ta tillvara på 

bland annat de investeringar som görs i infrastruktur m.m. och som ökar uppkopplingen till 

regioncentra som Göteborg, Jönköping, Örebro och Karlstad. 
 

Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån i Skaraborg är förhållandevis låg, vilket är en särskild utmaning med tanke på 

arbetsmarknadens ökande krav på att finna kompetenta medarbetare. Den påverkar också 
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förutsättningarna för att skapa innovativa miljöer och morgondagens nya arbeten inom 

kunskapsekonomin. Västra Götalandsregionen gör stora satsningar inom området Fullföljda studier, 

vilket också är ett styrkeområde för Skaraborg. Att skapa en positiv attityd hos barn och unga till de 

möjligheter som öppnar sig i liver genom en god utbildning är en av vuxenvärldens viktigaste 

uppgifter. Samarbeten mellan kommunalförbundet, kommuner och de lärosätens som finns etablerade 

i Skaraborg (Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet, och Statens Lantbruksuniversitet) kan leda 

till att Skaraborg tar ett ordentligt kliv in i kunskapssamhället, vilket är en önskvärd utveckling. 

 

Arbetstillfällen 

En avgörande förutsättning för att invånarna i Skaraborg ska uppleva ”Det goda livet”, vilket är Västra 

Götalandsregionens vision, är att man har möjlighet till egen försörjning. En väl fungerande 

arbetsmarknad med ett framgångsrikt näringsliv som har framtidstro och satsar på utveckling på 

hemmamarknaden Skaraborg är en avgörande faktor. Utmaningar finns i vår sociala struktur, där vi 

särskilt behöver fokusera på ett nära samarbete med andra samhällsaktörer för att möjliggöra att även 

de mer utsatta och marginaliserade grupperna kommer med i samhällsutvecklingen. De grupper som 

idag står långt ifrån arbetsmarknadens behov behöver lyftas, så att de blir tillgängliga i arbetslivet. Det 

är en avgörande för de invånare det handlar om, men också för hela samhällsutvecklingen. 

 

Infrastruktur 
I ett allt mer specialiserat och mångfacetterat samhälle måste det finnas möjligheter för invånarna till 

ökad rörlighet. En väl utbyggd infrastruktur och väl fungerande kommunikationer är en nödvändighet 

för Skaraborg. Det kan bland annat gälla att öka tillgängligheten till andra arbetsmarknader men likväl 

att öka åtkomsten och uppkopplingen till Skaraborg. Mycket handlar om att i flera avseenden öka 

Skaraborgs attraktivitet som leder till ökad tillväxt. Skaraborg har särskilda förutsättningar där den 

interna tillgängligheten för pendling mellan delregionens huvudorter är en viktig faktor för ekonomins 

utveckling och företagens tillgång till kompetens. Delregionen behöver emellertid särskilt stärka de 

stråk som leder till närliggande region- och delregioncentra, med en väl utbyggd kollektivtrafik. 

Utbyggnaden av E20 genom Skaraborg är nu påbörjad och kommunerna tar en stor och aktiv del i 

medfinansieringen. Skaraborgs Kommunalförbund är nu även en aktiv part i samordningen av Västra  

stambanegruppen, vilken arbetar för att få till satsningar som kan leda till avsevärt högre kapacitet för 

persontrafik och gods på denna för landets viktigaste stambana. Om de arbetet lyckas så bör det 

påverkansarbetet som pågått så länge få utdelning under 2020-talet – med utbyggd E20 och kanske 

även en Västra stambana med högre kapacitet. Detta skulle förbättra Skaraborgs läge och 

förutsättningar väsentligt, och kommunerna i Skaraborg bör genom kommunalförbundet ta sig tid 

redan nu för att skapa scenarier för att simulera hur förändringar i deras översiktsplaner kan leda till 

ökad tillväxt i både de enskilda kommunerna, men också för Skaraborg som helhet. Det handlar om att 

redan nu skapa sig en bild av hur vi ser och använder oss av den fulla potentialen i en förbättrad 

infrastruktur och bättre uppkoppling mot omvärlden. Under året har verksamhetsledare för 

Västrastambanegruppen anställts. 

164



8 

God ekonomisk hushållning och ställning 
 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna samverkar 

kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärden för kommunerna. Detta 

betyder att förbundet i sig arbetar med god ekonomisk hushållning i sitt uppdrag, men också i sin egen 

interna verksamhet. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Det gör vi bland annat 

genom Utbildning Skaraborg, kompetensförsörjning, infrastruktur och andra frågor där kommunen 

har svårt att agera enskilt, och där resultatet av en god samverkan blir större tillsammans.  

Förbundet har ett eget kapital på 5,9 mnkr, minskningen av det egna kapitalet beror på förändringen 

av redovisningsprincip för pensioner. Där både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen har lyfts 

ut från balansräkningen. Informationsnot följer under balansräkningen. Soliditeten uppgår till 8 % 

(7%). Soliditet är således påvekad av förändringe av det egna kapitalet men även av att balans-

omslutningen är högre än normalt. Förklaring till den högre balansomslutningen är härledd till att 

Kommunalförbundet är samordnare av större riktade medel som fördelas ut i början på 2022 och 

sitter på kassn per 211231. 

 

 

 Förväntad utveckling 

I allt väsentligt bedöms förbundets arbete med god ekonomisk hushållning att fortsätta utvecklas 

stabilt. Den nyligen bildade projektenheten syftar till att öka insökningen av projektmedel för att 

finansiera projektenhetens verksamhet, och att kunna leverera mervärden till kommunerna, både i 

form av projekt, och på sikt även erbjujda kompetenshöjande insatser som bidrar till ökad 

projektmognad hos kommunerna.  

Under 2019/20 inleddes en översyn av lokalsituationen för förbundets medarbetare, eftersom det 

fanns ett behov av att hitta en mer flexibel kontorslösning för att tillgodose förväntningar på en god 

arbetsmiljö. Under pandemin lades denna översyn på is, och när pandemin är över är det bättre med 

att starta om processen med att lägga grunden för ett ställningstagande kring hur framtidens 

arbetslokaler ska ut. 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. Intäkterna 

finansierar t ex tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de projekt som förbundet 

driver anställs personal genom visstidsanställningar. Förbundet har också tjänster som finansieras 

genom verksamhetsbidrag på avtal med t ex VGR. Vid slutet av året fördelade sig personalen enligt 

nedanstående tabell, där siffrorna avrundats till heltal. 
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Personalomsättning 2021 2020 

Tillsvidareanställningar 25 22 

Tidsbegränsade anställningar 11 14 

Totalt 36 36 

Totalt - Varav kvinnor 27 27 

Totalt - Varav män 9 9 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under pandemiåret 2021 1,03% (att jämföra 

med 4,45 % 2020). Skillnaden mellan åren kan förklaras av minskad långtidssjukfrånvaro.  siffran 

ingår långtidssjukfrånvaron (mer än 60 dagar). Med den borträknad ligger den generella 

sjukfrånvaron under 2%.  

Förbundskansliet har nogsamt följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten 

och Regeringen, med hög följsamhet från tjänstepersonalen. Såvitt det är känt har ingen medarbetare 

insjuknat i covid-19 under tjänsteutövning. Av det stora antal egentester som gjorts har inget heller 

visat positivt för pågående infektion i covid-19. 

Medarbetarna på förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om 

friskvårdsbidrag.  

Sjukfrånvaro 2021 2020 

Total sjukfrånvaro 1, 03% 4,45% 

- varav långtidssjukfrånvaro  0% 57,18% 

- varav sjukfrånvaro för män 0,33% 0,54% 

- varav sjukfrånvaro för kvinnor 1,23% 5,81% 
 

 

 

Tjänsteköp  

I olika projekt som bedrivs av förbundet ingår personal från medlemskommunerna, genom så kallade 

tjänsteköp. Administrativa tjänster och verksamhetsstöd som ekonomi- och personaladministration, 

pensions- och försäkringsfrågor, upphandling, IT-stöd och telefoni köper förbundet av Skövde 

kommun. Kommunalförbundet bidrar även med kompetens till andra organisationer genom s k 

tjänsteförsäljning, t ex till VästKom och Västra Götalandsregionen. 
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Ekonomisk redovisning 2021 
 

Inför 2021 tog styrelsen beslut om att höja medlemsavgiften till förbundet med 1 kr, vilket innebar att 

den blev 44,25 kr per kommuninvånare och år.  

 

Förbundets utveckling går mot att utvecklingsprojekten omfattar en allt större del av förbundets 

verksamhet och ekonomi. Projektens omfattning varierar över tid och innebär att ekonomiska 

jämförelser över tid också varierar kraftigt. Projekten har som regel ingen påverkan på förbundets 

ekonomiska resultat.  

 

Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Vid en beräkning av årsresultatet 

med beaktande av balanskravsreglerna uppgår årets resultat till 178 tkr (620tkr) och budget 2021 på 

 7 tkr. 

 
2021 2020 2019 2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 177 643 619 417 439 739 1 021676 

 - Samtliga realisationsvinster        

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet         

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet         

-/+ Realiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 

       i värdepapper         

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

- Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv         

+ Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv         

          

Synnerliga skäl         

Årets balanskravsresultat 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

Balanskravsunderskott från tidigare år         

Summa 177 643 619 417 439 739 1 021 676 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  

 

Utvärdering av ekonomisk ställning  

Genom en nivåhöjning av medlemsavgiften 2015 och en årlig dialog gällande förbundets 
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kostnadsutveckling har finansieringen av den löpande verksamheten säkerställts. Förbundet har ett 

eget kapital på 5,9 mnkr och finansiella placeringar finns som täcker förbundets pensionsåtaganden. 

Soliditeten uppgår till 8% (7%). Inga ekonomiska risker bedöms finnas i de intressebolag som 

förbundet äger andelar i.  

 

Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB (17%) samt Mediapoolen AB (33%) Förbundet har hållit sig 

informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 

ägarsamråd. I båda bolagen pågår arbete med att öka förståelsen hos de ägande kommunerna kring 

bolagens uppdrag och tjänsteportföljer, samt säkerställa deras ekonomiska utveckling. 

 

 
Pensionsspecifikation 

Skaraborgs Kommunalförbund har per 2021-12-31 en pensionsskuld på 23 337 000 kronor, inklusive 

löneskatt.  

För tryggandet av pensionsskulden är förbundet anslutet till SKR:s Pensionsstiftelse. Per 2021-12-31 

är marknadsvärdet av det avsätta kapitalet 26 248 634 kronor. Därmed har förbundet en 

konsolideringsgrad för sina pensionsåtaganden på 113%, vilket innebär att det finns 113 kronor i 

kapital för varje 100 kronor i framtida pensionsförpliktelser.  

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 

pensionsskuld, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning och blir då en avsevärd 

effekt för 2021 på konsolideringsgraden jämfört med 2020-12-31 då den var 123%. 

Både pensionsstiftelsen och pensionsavsättningen värden är inte längre med i balansräkningen och 

utifrån det ska total pensionsskuld mätas utifrån Tryggandelagen för att säkerställa kapital. 

Kapitalet i SKR:s pensionsstiftelse placeras i aktie- och räntefonder i enlighet med stiftelsens 

placeringspolicy. Stiftelsens placeringsverksamhet har under 2021 skapat en avkastning på 13,3% 

under 2021, vilket för Skaraborgs Kommunalförbund motsvarar en avkastning på 3,1 miljoner kronor. 

Konsolideringsgraden mot pensionsskulden och det större övervärde som finns i placeringarna skapar 

en trygg och stabil ekonomisk bas för förbundet. 

 

  

   

168



12 

Driftsredovisning 
    

Verksamheter 
Budget Utfall Utfall 

Avvikelse 
budget 

  2021 2021 2020 2021 

Förbundet totalt         
Verksamhetens intäkter -550 -703 -949 -153 
Kostnader arbetskraft 9 014 8 100 8 933 -850 
Medlemsbidrag -11 873     -11 905 -11 605 -32 
Övriga verksamhetskostnader 3 402 4 331 3 001 865 
Summa -7 -177 -620 -170 
          

Hållbar 
samhällsutveckling         
Kostnader arbetskraft 865 775 557 -90 
Övriga verksamhetskostnader 193 94 54 -99 
Summa 1 058 869 611 -189 
          

Välfärd         
Kostnader arbetskraft 2 462 2 141 2 179 -321 
Övriga verksamhetskostnader     515 414 435 -101 
Summa 2 977 2 555 2 614 -422 

Näringsliv         
Kostnader arbetskraft 862 821 835 -41 
Övriga verksamhetskostnader 140 145 180 5 
Summa 1 002 966 1 015 -36 
          

Kultur         
Verksamhetens intäkter -550 -550 -575   
Kostnader arbetskraft 697 706 708 9 
Övriga verksamhetskostnader          105 107 144 2 
Summa 252 263 277 11 
          

Kunskapsutveckling         
Verksamhetens intäkter   -153 -213 -153 
Kostnader arbetskraft 870 886 1 074 16 
Övriga verksamhetskostnader 250 358 407 108 
Summa 1 120 1 091 1 268 -29 
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Gemensam administration         
Verksamhetens intäkter     -161   
Kostnader arbetskraft 3 258 2 771 3 580 -487 
Övriga verksamhetskostnader 508 370 1 671 -138 
Summa 3 766 3 141 5 090 -625 
          

Övrigt         
Medlemsbidrag -11 873 -11 905 -11 605 -32 
Övriga verksamhetskostnader 1 670 2 843   110 1 173 
Summa -10 203 -9 062  -11 495 1 141 
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Resultaträkning Not  
         2021-01-01 

-2021-12-31 

 
         2020-01-01 

-2020-12-31   

 

Verksamhetens intäkter         
Medlemsavgifter   11 905 915   11 605 144 
Övriga intäkter 2 45 541 290   43 782 626 
          

Verksamhetens kostnader         
Personalkostnader 3 -27 343 909   -24 966 363 
Övriga externa kostnader   -29 868 674   -29 553 762 
          

Avskrivningar 4 -49 095   -49 095 
          
Verksamhetens nettokostnader  182 526  818 550 
     
Verksamhetens resultat   182 526   818 550 
          
Finansiella intäkter   1 175   2 301 
Finansiella kostnader 5 -9 058   -201 433 
          
Resultat efter finansiella poster   177 643   619 418 
          
Årets resultat   177 643   619 417 
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Balansräkning                              Not                                        2021-12-31             2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar         
          

Materiella anläggningstillgångar         
Maskiner och inventarier 6 123 145   172 240 
          

Finansiella anläggningstillgångar         
Aktier 7 2 200 000   2 200 000 
Andelar i pensionsstiftelsen 8 0   9 346 000 
Summa anläggningstillgångar   2 323 145   11 718 240 
          

Omsättningstillgångar         
Kundfordringar   1 180 883   1 982 931 
Övriga fordringar   2 672 984   2 660 095 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 3 840 250   7 810 305 
Kassa och Bank 10 68 660 724   86 130 570 
Summa omsättningstillgångar   76 354 841   98 583 901 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   78 677 986   110 302 141 
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER          

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 5 797 353   7 030 724   
Årets resultat   177 643   619 417   
Summa eget kapital   5 974 996   7 650 141   
            

Avsättningar           
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 0   7 494 000   
            

Skulder           

Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   -3 831 049   -51 922 634   
Övriga kortfristiga skulder   -1 216 555   -1 505 364   
Skulder till olika projekt 13 -24 893 651   -24 769 775   
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -42 761 734   -16 960 226   
 
Summa kortfristiga skulder   -72 702 989   -95 157 999   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   78 677 986   110 302 140   

            

Ställda säkerheter   Inga Inga   
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 2021-12-31   
Pensionsskuld inklusive löneskatt     
Avsättning och ansvarsförbindelse 18 997 000   
Ränteuppräkning 206 000   
Basbeloppsuppräkning 120 000   
Nya utbetalningar -861 000   
Intjänad förmånsbestämd ålderspension    
Ändring av diskonteringsräntan 1 093 000   

Övrigt 3 782 000   

Summa pensioner 23 337 000   

 
*Upplysningen om löneskattens förändring från föregående period kommer 

anges from 2022-12-31 då det är en ny beräkning enligt Tryggandelagen från 

KPA per 2021-12-31 och siffror sen tidigare år inte är jämförbara. 

 

 
 
 
 
 

2021-12-31   

     

Total pensionsskuld 23 337 000   

Marknadsvärde pensionsstiftelsen 2021-12-31 26 248 634   

Konsolideringsgrad 113%   

     

     

Vår bedömning är att förväntad framtida avkastning på pensionsstiftelsen kommer lösa fastställt 

mål för konsolideringsgrad på 120% som Skaraborgs Kommunalförbund anser rimlig därav ingen 

extra avsättning till stiftelsen per 2021-12-31. 
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31   

Den löpande verksamheten           
Årets resultat   113 432   619 417   
            

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet           
Av- och nedskrivningar   49 095   49 095   
Gjorda avsättningar   0   556 000   
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   49 095   605 095   

            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   4 823 425   2 960 250   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -22 455 798   53 429 220   
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   

   
-17 469 846   57 613 982   

            
Årets kassaflöde     -17 469 846   57 613 982   
            

Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   86 130 570   28 516 588   
Likvida medel vid årets slut   68 660 724   86 130 570   
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har 

upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har 

skett enligt god redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas 

först mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet 

driver själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går 

via tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. För projekten som 

förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. Pågående 

projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i 

balansräkningen finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte 

någon löneskatteskuld redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt 

via pensionsstiftelsen som täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i 

balansräkningen. Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är 

intjänad fram till 1997-12-31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 

och senaste avlästa aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller 

särskild avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

konst görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 

nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella 

anläggningstillgångar ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 

prisbasbelopp. 

Ändring av redovisningsprinciper; SKF har valt att lyfta ut från balansräkningen slag 13220 som är 

”andelar i pensionsstiftelse” samt slag 22200 som är ”pensionsavsättningen”. Detta ger en 

engångspåverkan på Eget Kapital per 2021-12-31 med 1 852 tkr. Pensionsstiftelsens anskaffningsvärde 

och marknadsvärde kommer from 2021 redovisas separat och inte tillhöra balansräkningen. 

Pensionsstiftelsens värde bör enligt gällande redovisningslagstiftning inte utgöra en tillgång i 

förbundet. På samma sätt kommer avsättningen och ansvarsförbindelsen redovisas som total 

pensionsskuld utifrån beräkning av Tryggandelagen hämtat från KPA. Dessa poster utgör ingen skuld i 

förbundet då dessa poster är tryggade via pensionsstiftelsen. 
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 Not 2 Verksamhetens intäkter 

  2021 2020   

        

Driftbidrag från staten 2 573 599 -811 552   

Driftbidrag från kommuner och landsting 39 073 189 27 958 818   

EU-bidrag 432 871 13 586 753   

Kurser och konferenser 345 320 291 873   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 3 092 482 2 697 094   

Övriga intäkter 23 829 59 640   

Summa verksamhetens intäkter 45 541 290 43 782 626   

 

Not 3 Personalkostnader 

  2021 2020   

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -62 367 -61 736   

Anställda -18 995 905 -17 710 968   

Sociala avgifter -5 927 401 -4 854 345   

Pensionskostnader -2 358 236 -2 339 315   

Summa verksamhetens kostnader -27 343 909 -24 966 364   

        

  

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 

33% av anskaffningsvärdet. 

  

  2021 2020   

        

Avskrivning maskiner och inventarier -49 095 -49 095   

Summa avskrivningar -49 095 -49 095   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

  2021 2020   

        

Räntekostnader 9 058 10 433   

Ränta på pensionskostnader 0 191 000   

Summa finansiella kostnader 9 058 201 433   
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Not 6 Maskiner och inventarier 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -584 399 -535 304   

Årets avskrivningar -49 095 -49 095   

Utgående ackumulerade avskrivningar -633 494 -584 399   

        

Utgående redovisat värde 123 145 172 240   

       

 

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göteborg, 17% 1 700 000 1 700 000   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte 

Skövde, 33% 500 000 500 000   

Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   

        

Andelsvärde Gryning Vård AB 12 439 844 (12 027 061)   

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 2 279 758 (1 968 116) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen   9 346 000   

    9 346 000   

        

Marknadsvärde 26 248 634 (23 164 639) 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Periodiserade leverantörsfakturor enligt underlag 294 007 360 965   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 3 506 727 7 449 340   

Nettolöner 39 516 0   

Redovisat värde vid årets slut 3 840 250 7 810 305   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Förbundets likvida medel 43 767 073 61 360 795   

Tillväxtprogrammets likvida medel 24 893 651 24 769 775   

  68 660 724 86 130 570   

        

 Not 11 Eget kapital 

  2021-12-31 2020-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 650 141 7 030 724   

Årets resultat 177 643 619 417   

Förändring EK -1 852 788     

Utgående eget kapital 5 974 996 7 650 141   

        

 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2021-12-31 2020-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning   6 938 000   

Ränteuppräkning   72 000   

Basbeloppsuppräkning   119 000   

Nya utbetalningar   -238 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension   603 000   

Summa pensioner   7 494 000   
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Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med   2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner   1 818 044   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för 

löneskatt   449 296   

Löneskatt   4 534 680   

        

       

* Not 12 sätts från och med 2021-12-31 som upplysning under balansräkningen. 

  

 Not 13 Skulder till olika projekt 

  2021-12-31 2020-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt (DRUM) 21 376 735 15 790 823   

Varav ej nyttjade projektmedel kommunal finansiering 1 845 520 3 763 582   

Varav ej nyttjade projektmedel VGR finansiering 1 671 396 5 215 369   

  24 893 651 24 769 774   

  

Ansökta projekt är återredovisade till VGR för 2021 till ett totalvärde av 

49 400tkr. Delregionala utvecklingsmedel från VGR utgör 12 500tkr 

fördelat enligt nedan: 

 

RUN= Regionutvecklingsnämnden har tilldelats med 8 600tkr   

KN = Kulturnämnden har tilldelats med 2 100tkr 

MN = Miljönämnden har tilldelats med 1 800tkr 

 

Övrig finansiering utöver DRUM har skett med 36 900tkr, varav 

14 300tkr från kommuner/kommunalförbund.        
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Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner 66 889 0   

Upplupna semesterlöner 1 608 556 1 458 184   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 834 566 754 251   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 39 534 303 14 271 654   

Övriga interimsskulder 717 420 476 137   

  42 761 734 16 960 226   
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 Bilaga: Förteckning över ledamöter och ersättare i olika samverkansorgan 2021 

 

Valberedning: 

Ordinarie    Ersättare  

Marie Ekman, Skövde ordf.     Lena Sjödahl, Falköping 

Per Gunnarsson, Vara vice ordf  Maria Radivoj, Essunga 

Marita Bengtsson, Lidköping   Jan-Olof Bohlin, Skara  

Linn Brandström, Töreboda                                                         Per-Arne Brandberg, Gullspång 

Britt-Marie Sjöberg, Hjo                    Anne-Marie Wahlström, Tibro 

   
Revisorer: 
 
Elof Jonsson, Vara, ordförande 

Per-Olof Ekholm, Hjo 

Eva Reinhold, Lidköping 

 

Direktion: 

Ledamot    Ersättare  

Katarina Jonsson, Skövde, ordf  Johan Ask, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping 1:e vice ordf.   Rasmus Möller, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 2:e vice ordf.    Runo Johansson Tidaholm (jan-sept, nov-dec) 

                                                      Ingemar Johansson, Tidaholm (sept-nov ) 

Johan Abrahamsson, Mariestad 3:e vice ordf.   Ida Ekeroth Clauson, Mariestad (jan-maj) 

                                                      Janne Jansson, Mariestad (juni-dec)  

Daniel Andersson, Essunga   Niclas Eringsfors, Essunga  

Adam Johansson, Falköping    Ingvor Bergman, Falköping  

Kent Larsson, Grästorp   Petter Johansson, Grästorp 

Carina Gullberg, Gullspång   Björn Thodenius, Gullspång 

Susanne Andersson, Götene    Åsa Karlsson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo   Pierre Rydén, Hjo 

Catarina Davidsson, Karlsborg   Jonas Davidsson, Karlsborg 

Ylva Pettersson, Skara   Fredrik Nordström, Skara  

Rolf Eriksson, Tibro   Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda                             Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara (fr om dec.)  Fredrik Nelander, Vara 

Lars Gezelius, Vara (jan- nov) 
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Adjungerade Direktionen för Tillväxtmedel 

Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  

Mats Jägstam, Högskolan i Skövde ( t o m oktober 2021) 

Thseen Aslam, Högskolan i Skövde (fr. o m november 2021)  

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Petra Wirtberg, LRF 

 

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  

 

VästKom, ombud till stämman  

Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie 

Fredrik Nordström, Skara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma: 

Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie 

Fredrik Nelander, Vara, ersättare 

 

Gryning Vård AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Gryning Vård AB, Styrelse 

Ylva Morén, Vara  

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma: 

Bengt Sjöberg, Töreboda ordinarie 

Rolf Eriksson, Tibro ersättare 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor 

Elof Jonsson, Vara 

 

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter 

Åsa Karlsson Götene, ordinarie 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, ersättare 

Per-Olof Andersson, Tibro, ordinarie          

Adam Johansson, Falköping, ersättare 
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Brottsförebyggande rådet 

Catrin Hulmarker, Hjo 

Johan Ask, Skövde 

Daniel Andersson, Essunga 

Karin Arvidsson, Töreboda 

 

Gothia Intresseförening 

Fredrik Nordström, Skara  

 

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer 

Fredrik Nelander, Vara 

 

Laxfond Vänern 

Carina Gullberg, Gullspång, ordinarie 

Björn Thodenius, Gullspång, ersättare 

 

Politisk Samverkan Skaraborg (PSS) 

Anna-Karin Skatt, Tidaholm 

 

Skaraborgs Föreningsarkiv 

Susanne Andersson, Götene 

Runo Johansson, Tidaholm, ersätter  

 

Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR) 

Skaraborgs Kommunalförbund har utsett:  

Katarina Jonsson, Ordförande 

Jonas Sundström, vice Ordf. 

Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda 

kommunen i DKR. 

Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR

Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) samt VästKom styrelse: 

Katarina Jonsson, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm  

Johan Abrahamsson, Mariestad  
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Rapport från 

verksamheten 2021 
 

Verksamheten under 2021 

Direktionen har under året haft åtta 

sammanträden och bland annat behandlat 

följande frågor: 

 
- Nationell och regional plan för 

transportinfrastruktur 
- Beslut om långsiktigt uppdrag till 

Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle 
och Next Skövde om Visit Skaraborg 

- Ny förbundsdirektör 
- Samordning av arbetet med Färdplan till 

en God och Nära vård. Revidering av 
Hälso- och sjukvårdsavtal 

- Remiss Regional fysisk planering 
- Kompetensomställning 

 

Organisationen 

På tjänstemannasidan medverkar förbundets 

medarbetare regelbundet i samverkans- och 

utvecklingsaktiviteter tillsammans med kollegor 

i medlemskommunerna, övriga kommunal-

förbund i Västsverige, Västra Götalands-

regionen, Länsstyrelsen samt övriga 

myndigheter och samverkansorgan såväl 

regionalt som nationellt. 

 

Förbundets löpande arbete grundar sig på 

 medverkan och engagemang från anställda och 

förtroendevalda i medlemskommunerna. Det är 

genom ett utvecklat och regelbundet samarbete i 

olika nätverk och arbetsgrupper som resultat 

uppnås och förbundets uppdrag och legitimitet 

formas.  

  

Under 2021 har förbundet ägt en rad olika 

projekt som har täckt in samtliga våra 

fokusområden (välfärdsutveckling, 

kunskapsutveckling samt regional utveckling). 

Projekten redovisas löpande i denna 

verksamhetsberättelse under respektive 

fokusområde. På så vis sätts de i ett 

sammanhang och visar på hur vi via projekt som 

arbetsform, har bidragit till utveckling för våra 

medlemmar.  

 

Hösten 2020 påbörjades ett utvecklingsarbete av 

förbundets projektverksamhet. 

Utvecklingsarbetet omfattar arbetsprocesser 

kring de projekt där förbundet är huvudman 

(sökande part av externa medel och/eller 

delregionala utvecklingsmedel) alternativt är 

samverkanspart. Utvecklingsarbetet omfattar 

inte förbundets roll och process kring beviljande 

av delregionala utvecklingsmedel.  

 

Under 2021 har detta utvecklingsarbete fortlöpt. 

Fokus har varit på att arbeta fram verktyg och 

metoder för stöd och styrning, mer specifikt har 

en projektstyrningsmodell tagits fram. I fram-

tagandet av modellen har förankringsarbete 

skett internt samt hos Förbundsdirektion och 

dess presidium. Från 2022 kommer förbundet 

allt mer att jobba utifrån modellen. Uppföljning 

kommer göras och revidering sker vid behov.  

 

Under 2021 har 16 medarbetare varit knutna till 

enheten. Majoriteten har varit visstidsanställd 

personal, men här återfinns även tjänsteköpt 

personal samt tillsvidareanställda. Vissa av 

dessa medarbetare har avslutat anställning på 

förbundet under året i samband med att projekt 

löpt ut.  
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Regional utveckling 
Näringsliv inklusive DRUM 
Viktiga händelser under året 

Pandemin har fortsatt präglat näringslivs-

arbetet. I takt med att vaccineringen har ökat, 

har det lett till en ökad optimism bland 

företagen. Näringslivet har överlag klarat sig 

bättre än förväntat från pandemin i Skaraborg, 

förutom några branscher som har drabbats extra 

kraftigt. Dock har omikron varianten påverkat 

oss under slutet av året. 

Direktionen har tagit beslut om långsiktiga 

uppdrag till Visit Skaraborg och Business Region 

Skaraborg för att stärka attraktionskraften och 

utveckla det långsiktiga näringslivsarbetet i 

Skaraborg.  

Under februari månad blev det klart med en ny 

etablering i Götene, Sempers logistikcentrum.  

 

Under våren beslutades den nya regionala 

utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut 

riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas 

till 2030. Under hösten påbörjades arbetet med 

att ta fram en delregional utvecklingsstrategi för 

att realisera Skaraborgs mål för 2030. 

Under 2021 antogs Överenskommelse om 

delregionala utvecklingsmedel och samverkan 

mellan Västra Götalandsregionen och 

Skaraborgs Kommunalförbund 2021–2024. 

Nyföretagandet i Skaraborg har haft en positiv 

utveckling med en ökning på 12 % mot 

föregående år. 

 

Business Region Skaraborg 

Business Region Skaraborg (BRS) är en 

gemensam tillväxtorganisation vars uppdrag är 

samordna och utveckla Skaraborgs 

investeringsfrämjande arbete, med mål-

sättningen att öka antalet etableringar, 

investeringar och arbetstillfällen i Skaraborg. 

BRS arbetar proaktivt med att erbjuda service 

till primärt utlandsägda företag som vill 

expandera befintlig eller nyetablera sig i 

Skaraborg. 

Under året har BRS varit aktuell för ett flertal 

förfrågningar av större dignitet med betydande 

antal anställda (från ca 1500 upp till 5000 

anställda per förfrågan), kopplat till industrin 

och den gröna omställning som nu sker globalt.  

 

Företagen ser Skaraborg och Västsverige som en 

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på 

utifrån våra möjligheter med att kunna möta 

upp deras behov i form av större markytor, kraft, 

vatten och infrastruktur. Vidare är Skaraborgs 

geografiska läge och befintliga företag inom 

fordonsindustrin med dess historiska arv, 

innovation, utveckling och kompetens som finns 

i regionen en ytterst viktig faktor.  Genom 

arbetet med dessa förfrågningar har BRS 

utvecklat en än närmre samverkan med berörda 

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

på bästa sätt kunna samla den kraft och resurser 

som krävs för att kunna möta behov och 

efterfrågan. Gemensamt för dessa förfrågningar 

är de ”tighta” tidplaner som kräver ett samlat 

fokus för att kunna möta de utmaningar och 

möjligheter det innebär med att hitta lösningar 

på frågor som rör allt från infrastruktur, kraft, 

vatten, bostäder, talangattraktion, 

kommunernas mottagarkapacitet kring 

inflyttning (softlanding) till de insatser som 

behöver komma till stånd för att lyckas med den 

omställning av kompetens som företagen är i 

behov av.   

Ett av årets resultat är Semper, som ägs av 

internationella bolaget Hero Group, etablering 

av sitt nya logistikcenter och centrallager för den 

nordiska marknaden i Götene. En etablering 

som genererar ca 50 arbetstillfällen. En 

etablering som gynnar hela regionen och som 

gett lyskraft till både det befintliga näringslivets 

fortsatta utveckling och nya aktörers syn på 

Skaraborg där man genom dryporten vid 

Skaraborg logistic center i Falköping kan 

erbjuda hållbara transporter på järnväg till 

Göteborgs hamn vidare ut i världen, som en 

gynnsam plats att etablera sin verksamhet på.  

Beslut har tagits av Direktionen, om att Business 

Region Skaraborg övergår till permanent 

verksamhet med ny förvaltningsform, i form av 

ett långsiktigt uppdrag i fyra år med finansiering 

av delregiona utvecklingsmedel.  

BRS har under året fortsatt fördjupa sitt 

samarbete med Business Sweden kring 

befintliga utlandsägda företag i Skaraborg för att 

kunna agera och stötta företagen kring 

expansion av verksamhet och minimera risker 

för omlokalisering av verksamhet. Denna 

prioritering visade sig vara lyckosam och har lett 

fram till att flera viktiga samarbeten utvecklats 

och gynnsamma investeringsbeslut har även 

fattats, vilket stärker Skaraborg som delregion. 

En av flera viktiga aktörer är IDC för att 

möjliggöra och stärka utvecklingen av den 

tillverkande industrin i Skaraborg.    

 

Under hösten har Projekt Inflyttarservice startat 

upp, projektledare har rekryterats och arbetet är 

igång. Bl a arbetas med förberedelser inför 

upphandling av digitalt verktyg och 

förberedelser kring kommunernas 

mottagningskapacitet har påbörjats. 

 

Företagsklimat 

Projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg” 

vars uppgift har varit att stödja Skaraborgs 15 

kommuner i arbetet med att förbättra 

företagsklimatet. Insatserna i projektet har varit 

till att skapa hållbara strukturer för 

kommunerna och i därigenom goda 

förutsättningar för företagen. Projektet har 

pågått under fyra år och avslutades i december 

2021. 

Projektet har haft sex behovsområden som styrt 

inriktningen för de aktiviteter som genomförts, 

nämligen kompetens, kommunikation, 

digitalisering, upphandling, e-tjänster och 

samverkan. Sammantaget visar projektut-

värderingen att projektet har gjort väsentlig 

skillnad för kommunernas arbete inom flera 

områden med att stärka företagsklimatet. 

Trenden är också positiv för Skaraborgs 

företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs 

företagsklimatenkät. Majoriteten av Skaraborgs 

kommuner har förbättrat sitt 

företagsklimat/ranking under projektperioden.   
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Besöksnäringsutveckling 

En bransch som har drabbats hårt av pandemin. 

Stora utmaningar när antalet utländska 

besökare minskade kraftigt, färre 

restaurangbesök, inställda konferenser och 

minskade hotellbeläggningar. Många som har 

varit verksamma inom branschen har under 

pandemin pga arbetsbrist valt att gå till andra 

arbeten eller att studera. En stor brist av 

personal med rätt utbildning saknas, till 

exempel kockar och serveringspersonal.   

Dock har besöksnäringen på landsbygden klarat 

sig något bättre än storstäderna och många har 

valt att semestra inom Sverige för att upptäcka 

natur- och kulturupplevelser.  

Sommaren 2021 var besöksmässigt god för 

många områden i Skaraborg. Den nya 

virusvariant som kom under vintern som slog 

återigen hårt mot besöksnäringen, där många 

julbord och företagsevent har bokats av samt 

konferenser ställs in eller istället genomförs 

digitalt.  

Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-

Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i fyra 

år att driva och utveckla den samverkans-

plattform för besöksnäringen i Skaraborg som 

byggts upp för att marknadsföra Skaraborg.  

Visit Skaraborg har framgångsrikt arbetat med 

gemensamt bemötande, digital utveckling och 

produktutveckling tillsammans med Skaraborgs 

turistorganisationer. Under året har ett flertal 

nya produkter/paket lanseras för att öka antalet 

besökare till Skaraborg och nya tekniska 

plattformar har utvecklats.  

Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av 

Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges 

samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. 

Offentliga och privata aktörer bjuds in till att 

ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Från Skaraborg 

finns totalt 460 Sverige-Norden- Världen 

företag, 87 av dessa företag är anslutna till 

Hållbarhetsklivet. Vidare är nio kommuner i 

Skaraborg anslutna till Hållbarhetsklivet och 

fyra kommuner är anslutna via sina 

destinationsbolag.  

Platåbergens Geopark har skickat in en ansökan 

få status som Sveriges första Unesco Globala 

Geopark. UNESCO:s utvärdering av Geoparken 

genomfördes under hösten och utvärderarna 

rekommenderar bifall till ansökan som kommer 

att behandlas under våren 2022. 

 

Gröna näringar 

Agroväst har under 2021 blivit tilldelade ”ECEI 

Silver label” av ESCA (European Secretariat for 

Cluster Analysis), som ett bevis på att de håller 

en hög kvalitet och har en hållbar utveckling 

som klusterorganisation. Samverkansinitiativen 

Gröna möten och SmartAgri utvecklas relativt 

väl trots pandemin. Gröna möten har under 

2021 arrangerat mer än 40 seminarier i Västra 

Götaland och Halland, med närmare 2000 

deltagare. SmartAgri har under året startat upp 

ett tiotal nya samarbeten med agroteknik-

företag, som får stöd i sin produkt- och 

tjänsteutveckling, samt finansiering. Inom 

projektet SmartAgri finns en affärscoach 

placerad på Science Park Skövde som stöd för 

små och medelstora IT- och teknikföretag i 

Västsverige som utvecklar och levererar 

lösningar direkt eller som del i andras lösningar 

till kundgruppen lantbruk och livsmedels-

produktion. 

Exempel på nya samverkansinitiativ som startat 

upp hos Agroväst under 2021 är:  

- Interreg ÖKS-projektet ”Steg mot ett mer 

klimatneutralt lantbruk”, som bland annat ska 

stärka naturbruksskolornas roll som 
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förändringsledare i omställningen till ett mer 

klimatneutralt lantbruk.  

- Leaderprojektet ”Biogas Västra Skaraborg”, 

som ska utarbeta ett beslutsunderlag för en 

etablering av en eller flera lantbrukarägda 

biogasanläggningar i västra Skaraborg. 

- Forsknings- och innovationsprogrammet 

”Mark- och vattenvård”, som arena för aktörer 

inom branschen med intresse för markbördighet 

och vattenfrågor. 

- Centrumbildningen SustAinimal, som ska 

identifiera och utveckla djurens roll i framtidens 

svenska livsmedelssystem 

- Innovationsprojektet ”Germination box”, som 

ska utveckla och testa ett system som bedömer 

groningsegenskaper hos spannmålskärnor. 

- Projektet ”Framtid Trädgård”, som ska sprida 

relevanta resultat från utländsk forskning och 

praktiska försök inom grönsaksodling. 

 

Initiativ har tagits under hösten tillsammans 

med Sveriges Lantbruksuniversitet för att se på 

olika möjligheter att stärka gröna näringar 

genom en innovationsnod i Skaraborg.   

 

Tillverkande industri, IDC och ASSAR 

Industriföretagen i regionen har varit påverkade 

av situationen med pandemin. Dock har många 

företag återhämtat sig inom 

tillverkningsindustrin och har haft en god 

utveckling, trots råvarubrist, containerbrist och 

långa leveranstider. Arbetslösheten som ökade 

kraftigt första året av pandemin (2020) har 

sjunkit under 2021 och bristen på 

nyckelkompetens är påtaglig.  Flera av 

Skaraborgs kommuner hade vid årsskiftet en 

arbetslöshet under 5 %.  

IDC har genom sin verksamhet/projekt arbetat 

med 276 förbättringsarbeten på små och 

medelstora företag för att stärka deras 

konkurrenskraft. Genom IDC identifierar 

industriföretagens behov och matchar dem med 

väl valda resurser och insatser för utveckling. De 

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

hållbar produktion som ska ge företagen ökat 

ansvarstagande för framtiden genom 

omställning till en mer cirkulär ekonomi och 

mer hållbara produkter inom industrin.  

 

ASSAR Industrial Innovation Arena är 

mötesplatsen för framtidens industri, dit 

företagen söker sig. Det är en plattform för 

framgångsrikt kunskapsutbyte med nationella 

och internationella företag, kunskapsnoder och 

institut. Många av företagen i ASSAR, och i 

övriga projekt hos IDC, har under året fokuserat 

på nyutveckling av produkter, digitala 

utbildningar, investerat i sin produktion för en 

större automatiseringsgrad och effektivare 

flöden och sökt olika finansieringsstöd för 

utveckling och forskningssamarbeten.  

 

Innovationsstödsystemet och 

nyföretagandet 

Science Park Skövde har i sin Inkubator ett 

uppdrag att generera fler tillväxtbolag som säljer 

globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen 

lokalt. Under 2021 har totalt 54 företag/138 

individer varit inne i någon av 

inkubationsfaserna. Av dessa var 17 företag nya 

för året. 5 AB har gjort positiv exit från 

inkubation. Investeringar i bolagen har totalt 

varit 19 MSEK.  

Connect Väst har genom sina olika processer 

hjälpt 31 företag i Skaraborg med sin 

tillväxtresa. En kraftig ökning av antalet företag 

mot föregående år.  

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

jämförelse med föregående år. Enligt siffror från 

Bisnis Analys har 1 943 st nya företag registreras 

i Skaraborg. En ökning med 12 % mot 

föregående år.  

Företagsakuten, är en tjänst som har erbjudits 

till företagen under pandemin, har genomförts i 

Nyföretagarcentrums regi.  

 

Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 

Under 2021 antogs överenskommelse om 

delregionala utvecklingsmedel och samverkan 

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs 

Kommunalförbund 2021–2024. 

Överenskommelsen fastställer vad som är syftet 

med de delregionala utvecklingsmedlen, vad de 

ska bidra till att åstadkomma samt vilket ansvar 

som vilar på respektive part i arbetet runt 

medlen. Regionutvecklingsnämnden, 

kulturnämnden och miljönämnden avsätter 

delregionala utvecklingsmedel som 

motfinansieras med motsvarande andel 

kommunala medel enligt 

medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. 

Under året beviljades nio projekt och två fick 

avslag av de projekt som kom vidare till beslut.  

 

Framtid 

Business Region Skaraborg har fokus på att 

marknadsföra Skaraborg och öka antalet 

etableringar samt fortsätta arbetet med 

utlandsägda bolag i Skaraborg.  

En ny affärsplan tas fram med fokus på 

Skaraborgs intressen och beskriver BRS 

fokusområden de kommande åren. Skaraborg 

har goda förutsättningar att ta emot fler 

etableringar genom god samhällsplanering.  

 

Under året kommer Inflyttarservice lansera en 

plattform för att attrahera nyckelkompetens till 

Skaraborg. Den tillverkande industrin står inför 

ett antal utmaningar, men också stora 

möjligheter. Flera branscher är under 

omställning/transformation och nya behov 

uppstår som kräver anpassningsförmåga, 

innovationsförmåga, och nya cirkulära 

affärsmodeller. 

Fortsatta satsningar för att utveckla 

företagsklimatet och underlätta företagandet i 

Skaraborg. Marknadsföra Skaraborg och 

kvalitetssäkra besöksmålet tillsammans med 

näringen på ett hållbart sätt. Genomföra insatser 

för att stärka kompetensförsörjningen inom 

branschen. 

Globala Geoparksnätverkets styrelse 

rekommenderar att Platåbergens Geopark blir 

godkända som Sveriges första Unesco Globala 

Geopark. Det slutgiltiga, formella godkännandet 

tas av Unescos Executive Board när de har möte 

i april. Utmärkelsen stärker 

platåbergslandskapet som internationell 

destination och blir ett kraftfullt verktyg i 

marknadsföringen av området samt stärker 

stoltheten av att bo och verka i ett världsunikt 

landskap.  

Stärka gröna näringar i Skaraborg genom att 

undersöka möjligheten till att skapa en nod för 

innovationer genom att koppla ihop SLU, 

Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.  

Agroväst arbetar med att forma en European 

Digital Innovation Hub för svenskt lantbruk, 

med SmartAgri som regional nod i Västsverige 

har fortsatt, och en ansökan ska skickas in till 

EU-kommissionen i februari 2022.  

 

En delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 

2030 ska tas fram som beskriver hur Skaraborg 

ska arbeta strategiskt framåt på ett långsiktigt 
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och målinriktat sätt. Utvecklingsstrategin pekar 

ut riktningen för vårt gemensamma arbete för 

Skaraborgs utveckling.  

 

 
 

Kompetensförsörjning 

Viktiga händelser under året 
Kompetensforum och stärkt kompetens-

beredskap 

Det ökade trycket kring företagsetableringar i 

Skaraborg, pågående expansioner i näringslivet 

samt slutsatser från projektet Samverkans-

modell för kompetensförsörjning pekade på 

behovet av en stärkt struktur för kompetens-

försörjning. En utvecklad struktur behöver ha 

kapacitet att matcha kompetensbehoven – i 

volym, innehåll och flexibilitet.  Dialog vid 

Rådslaget i oktober blev därför startskottet på 

ett utvecklingsarbete i förbundet som ledde till 

beslut vid direktionsmötet i december att 

tillskapa ett Kompetensnav i Skaraborg. Arbetet 

som sker i dialog med VGR, kommunerna samt 

parterna i Kompetensforum fortsätter under 

2022 då en ansökan om finansiering kommer 

lämnas in under mars till Regionala 

utvecklingsnämnden.  

Kompetensforums arbete knöts närmare 

Business Region Skaraborg som vid varje 

sammankomst rapporterar nuläge och aktuella 

behov, detta är av största vikt utifrån den 

kompetensberedskap som behöver stärkas och 

utvecklas genom forumets parter och nätverk. 

Den första årliga Kompetensanalysen färdig-

ställdes och kan sammanfattas i tre kompetens-

utmaningar som tydliga gemensamma nämnare 

i samtliga kartlagda branscher, nämligen: 

-Rätt utbildning för nya tider (vikten av 

kompetensomställning i arbetslivet och flexibelt 

utbildningssystem) 

-Matchning - utbud och efterfrågan (vikten av 

användbara kompetenskartläggningar samt 

målgruppsperspektiv, t.ex arbetskraftsreserven) 

-Roller och ansvarsfördelning (vikten av 

samverkan, struktur och genomförandekraft) 

Dessa områden kommer vara riktningsgivande 

för insatser framåt och följas upp genom 

Kompetensforums årshjul. 

 

Förstudien kring fördjupad samverkan mellan 

Högskolan i Skövde och kommunerna via 

kommunalförbundet avslutades under våren. 

Styrgruppen för avsiktsförklaringen mellan 

organisationerna beslutade att gå vidare med ett 

gemensamt genomförandeprojekt. De två 

utvalda spåren att vidareutveckla är Ökad 

övergång till högre studier samt Livslångt 

lärande. Beslut om genomförande tas under 

2022. 

 

Kompetensförsörjning i Besöksnäring 

och tillverkande industri 

Pandemin medförde utmaningar för 

besöksnäringens olika delar men även i 

kommunernas kostenheter. Efter dialog mellan 

Arbetsförmedlingen och kommundirektörerna 
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kring den akuta bristen på kockar, serverings-

personal samt receptionister återupptogs arbetet 

i Besöksnäringsbranschrådet.  

En särskild arbetsgrupp undersöker möjligheter 

att anställa personer ur arbetskraftsreserven då 

företagen prioriterat detta område.  

 

Projektet Fenixz som sker i samarbete med 

Fyrbodals kommunalförbund och IDC fokuserar 

på behovsinventering hos arbetsgivarna inom 

besöksnäring och tillverkande industri för att 

erbjuda riktade utbildningsinsatser. Dessa 

påbörjades under hösten och omfattade 85 

personer i slutet av året.  

 

Framtid 

Uppbyggnad och etablering av Skaraborgs 

Kompetensnav. Genom satsningen kommer 

metoder utarbetas för kvalitetssäkrad behovs-

inventering som leder till kompetensinsatser för 

anställda, med industrin som första pilot.  

 

Utbildningssystemet kommer parallellt 

vidareutveckla sin förmåga att svara upp mot 

behov på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten 

är att stärka Skaraborgs kompetensförsörjning 

genom strategisk påverkan och nya arbetssätt. 

 

Ansökan för genomförandeprojektet mellan 

Högskolan och Skaraborgs Kommunalförbund 

arbetas fram under våren 2022 och lämnas för 

beslut i Regionala utvecklingsnämnden i slutet 

av april. Arbetet kommer docka in i övriga 

pågående insatser såsom Teknik College, 

Kompetensnavet, ASSAR och WISER 

(högskolans projekt där företag varit med och 

tagit fram utbildningar som vänder sig till 

yrkesarbetande inom industrin) 

 

 
 

Kultur  
 

Viktiga händelser under året 
Under 2021 inom fokusområde kultur har ett 

strategiskt arbete fortsatt för att ta fram större 

möjligheter till samverkan och utveckling för 

och med Skaraborgs kommuner.  

Skaraborgs kultur- och fritidschefer har 

tillsammans haft kompetensutvecklingsdagar 

inom vandringsleder, den öppna ungdoms-

verksamheten och gestaltad livsmiljö.  

Flera gemensamma dialoger med kommunala 

kulturpolitiker har genomförts, några till-

sammans med regionala politiker.  

Syftet har varit att få gemensam kunskapsbas 

och erfarenhetsutbyte.  

 

Arbetet med att ta fram en Kulturplan för 

Skaraborg har fortlöpt och dialoger med olika 

parter och aktörer har ägt rum, t.ex. 

Leaderområdena, olika nätverk, VGR och med 

vår Direktion.  

I november 2021 beslutade Direktionen att anta 

förslaget om att inrätta en tjänst, Projekt- och 

finansieringskoordinator, vars syfte är att 
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samordna och stödja medlemskommuner och 

olika aktörer i ansökningsprocesser till externa 

finansiärer som t.ex. nationella myndigheter 

eller EU:s strukturfonder. Tjänsten finansieras 

av DRUM-medlen på Skaraborgs Kommunal-

förbund och kommer ha en testperiod fram till 

2024.  

I slutet av året fick Skaraborgs Kommuna-l 

förbund ett extra tillskott från Kulturnämnden 

på 350 000 kr. Medlen ska gå till att stödja 

medlemskommunerna i deras 

kommunikationsarbete kring vandringsleder 

nära kulturarvsplatser.  

 

Framtid 

Under 2022 kommer fokus läggas på att ta fram 

och besluta om en Kulturplan för Skaraborg. 

Hantering och handläggning av 

projektansökningar och DRUM-medel kommer 

fortsättas ses över och effektiviseras och 

förbättras.  

Tjänsten som Projekt- och finansierings 

koordinator ska tillsättas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar 
Samhällsutveckling 

Viktiga händelser under året 

Under slutet 2021 fick vi remissversioner på 

infrastrukturplanerna 2022-2033. För den 

Nationella planen konstaterades att 

reinvesteringen på Kinnekullebanan tagits bort. 

Detta har lett till ett antal aktiviteter för att få 

tillbaka reinvesteringen i den slutversionen. 

Västra stambanan, och fyra spår Göteborg-

Alingsås, fanns inte heller med i 

remissversionen. Även här planeras ett antal 

aktiviteter för att få in sträckan i planen. Bägge 

järnvägssträckorna finns med i det yttrande 

Västra Götalandsregionen tar fram över den 

Nationella planen.  

 

För den Regionala planen har Skaraborg tagit 

fram ett gemensamt remissyttrande. 

Övergripande inriktning handlar om att stärka 

kopplingen mellan östra och västra Skaraborg, 

för ett gemensamt LA-område. Vi pekar också på 

överflyttning av gods ifrån väg, till järnväg och 

sjöfart, och infrastrukturen som behövs kring 

detta. Arbetet bedrivs inom ramen för 

infrastrukturnätverket med kommunernas 

tjänstepersoner Skaraborg.  
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Framöver kommer energiförsörjning och 

elektromobilitet vara viktiga parametrar i 

framtidens transportsystem.       

 

För kollektivtrafiken har 2021 präglats av ett 

förberedande arbete inför bussupphandling 

2024 i Skaraborg. Samtidigt har Corona-

pandemin fortsatt att späda på intäktsbortfallet 

även under 2021. Inför 2024 aviseras det därför 

neddragningar i kollektivtrafikutbudet med buss 

i Skaraborg, framförallt i glesare geografier. Vi 

ser med oro på hur tillgänglig-heten för 

exempelvis gymnasieelever i Skaraborg riskerar 

att försämras. Samtidigt har arbetet fortsatt för 

att på sikt förbättra mobiliteten för boende i de 

glesare geo-grafierna. Arbetet behöver ta ny fart 

efter Corona, med både testning och framtida 

strukturpåverkan, och arbetet behöver ske 

tillsammans med övriga Västra Götaland och 

Västtrafik. 

 

Framtid 

Framöver behöver vi hitta mobilitetslösningar - 

både lokalt drivna, kommersiella och offentliga 

(kollektivtrafik) - där de olika lösningarna ska 

samverka och bidra till en transporteffektiv 

tillgänglighet. 

 

 

Kunskapsutveckling 

Viktiga händelser under året 
 
Politiska uppdrag – dimensionering och  
obehöriga elever 
 
Två uppdrag har getts till skolcheferna från 

Direktionen. Det ena uppdraget är att se över 

förutsättningarna för en större samverkan kring 

planering och dimensionering av 

gymnasieutbildningarna (2020).  

Det andra uppdraget är utifrån tilläggsupp-

draget” att arbeta för att stärka möjligheterna 

för obehöriga elever och arbeta för att öka 

genomströmningen på introduktions-

programmen” (2019). Kring båda uppdragen har 

utsetts styrgrupper bestående av skolchefer och 

förbundets personal. Arbetet fortgår och  

presidiet för direktionen /direktionen har 

delgetts information vid några tillfällen.  

 

Teknikcollege 

Teknikcollege Skaraborg kan se tillbaka på 

ytterligare ett annorlunda år. Många aktiviteter 

fick ställas in. Det vi lärt oss av förra året kunde 

vi dock dra nytta av nu, och teknikeventet 

”Möjligheternas Värld” genomfördes istället helt 
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digitalt. Balthazar Science center såg till att 

bygga upp en studio att sända ifrån och 

responsen från skolorna var mycket positiv. 

Runt 1300 elever besökte eventet detta år och 

kommuner som inte deltagit tidigare hade nu 

möjlighet att göra detta.  

 

Samarbete med Högskolan i Skövde försätter 

men på grund av restriktioner har inga 

aktiviteter kunnat genomföras än. 

I början av februari fick vi positivt besked från 

granskningskommittén att svetsutbildning lärling 

via Vuxenutbildningen i Skövde fått sin 

certifiering godkänd. Nu är två vuxenutbildningar 

i Skaraborg certifierade inom Teknikcollege. 

Vård och omsorgscollege 

Arbetet med de nya kursplanerna har under året 

fortsatt och gett bra resultat. Den kommer även 

under 2022 finnas kvar för att utbyta erfaren-

heter. 2023 är det dags för återcertifiering och 

redan nu har arbetet startats genom att bilda 

arbetsgrupper ute bland de lokala styr-

grupperna.   

 

Utbildningskonceptet Trygghet och 

Studiero  

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är 

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med 

syfte att främja fullföljda studier.  Åtta 

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara, 

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och 

Töreboda) har tillsammans med Naturbruks-

förvaltningen, VGR, deltagit aktivt i satsningen 

under 2021.  

 

Fullföljda studier Skaraborg 2.0 

Projektet har resulterat i att Skaraborg är redo 

för att ta nästa steg i arbetet med fullföljda 

studier och därmed har goda förutsättningar att 

arbeta utifrån Kraftsamling Fullföljda studier i 

RUS:en. Under året med detta ”bryggprojekt” 

har dialoger med drygt 500 perosner som på 

olika sätt arbetar inom utbildning eller på andra 

sätt möter barn och unga i sitt dagliga arbete. 

Under dialogerna har både goda exempel och 

arbetssätt som gynnar fullföljda studier samt 

upplevda utmaningar för detsamma samlats in.  

Utmaningarna har sedan kategoriserats för att 

kunna planera för det vidare arbetet.  

 

Under året har också en interaktiv karta med 

goda exempel på arbetssätt och utvecklings-

arbeten i Skaraborgs kommuner tagits fram. 

Kartan finns på Utbildning Skaraborgs hemsida.  

 

Två webbsända seminarier har erbjudits under 

hösten. Med innehåll från ett gott exempel samt 

kunskaper kring bland annat jämlikhet, 

jämställdhet och normer. 

Kunskapsnod Skaraborg 

I december kom beslutet från RUN att vi kan 

finansieria ett kunskapsnod i Skaraborg 2022-

2024. I samverkan med VGR och övriga 

kommunalförbund mobiliserar vi nu för den 

regionala kraftsamlingen. 

 

IMprove 

Under 2021 har IMproves sista projektår startats 

upp, efter ett års förlängning. Lidköpings 

kommun avslutade sin medverkan som 

projektverkstad efter ordinarie projekttid.  

Kvar i arbetet är Skövde kommun, Mariestads 

kommun samt Skaraborgs Kommunalförbunds 

delprojekt gällande övergångar/överlämningar.  

Kommunalförbundets egna delprojekt, där en 

metod för överlämningar mellan årskurs 9 och 

Introduktionsprogrammen under året har fått 
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genomslag och intresse både lokalt, regionalt 

och nationellt.  

En arbetsgrupp, där 13 av 15 av Skaraborgs 

kommuner finns representerade har arbetat 

fram överlämningsrutiner som kommer att 

användas inom hela Skaraborg.  

 

Kombinationsutbildningar SFI 

Projektet Kombinationsutbildningar SFI ägs av 

Skolverket och drivs av Skaraborg för hela 

Västra Götalands räkning. Projektet arbetar med 

att finna framgångsrika arbetssätt och metoder 

för att integrera undervisning i SFI med en 

yrkesutbildning för vuxna. 

Under första delen av projektet gjordes en 

kvantitativ kartläggning om vilka 

Kombinationsutbildningar som bedrivs och vilka 

utmaningar respektive framgångsfaktorer man 

ser i arbetet med dessa. Under hösten gjordes 

kvalitativ kartläggning av utbildningarna kring 

organisation, samverkan mellan kommuner och 

hur samverkan med bransch och arbetslivet 

fungerar m.m. 

Under hösten arrangerades en digital 

föreläsning och workshop med Karin Sandwall 

och Lisa Gannå från NC Nationellt centrum för 

svenska som andraspråk. Skolchefer, rektorer 

och verksamhetschefer inom Vuxenutbildning i 

hela VGR bjöds in. Projektet presenterades vid 

en digital länsstudiedag i Skaraborg för 

Vuxenutbildningen.  

 

Framtid 

Styrgrupperna arbetar vidare utifrån de politiska 

uppdragen kring dimensionering och obehöriga 

elever. 

Nätverksstrukturen i Utbildning Skaraborg 

gynnar samverkan och vi kan se att det är en bra 

grund för samordnade insatser. Strukturen är en 

förutsättning för att dialog som leder till 

handling och tillgodoser kompetens-

försörjningen på ett funktionellt sätt. 

 

Kunskapsnod Skaraborg har startat upp arbetet 

som ska pågå 2022-2024. Prioriteringar och 

arbetsgång fastställs under våren.  

Utbildningskoncept Trygghet och studiero är nu 

en del av arbetet inom Kunskapsnod Skaraborg. 

En konferens ska arrangeras hösten 2022 med 

syfte att sprida resultat från deltagande 

kommuner och verksamheter.  

 

Projektet Kombinationsutbildningar SFI som 

ägs av Skolverket och som Skaraborg driver för 

hela Västra Götalands räkning, förlängs ett år. 

 

 

Välfärdsutveckling 

Viktiga händelser under året  
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal med 

tillhörande underavtal och överenskommelser 

inför ny avtalsperiod - förslag har varit på remiss 

under hösten 2021. En särskild arbetsgrupp som 

representerat Skaraborgs 15 kommuner har 

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

presenteras i inledningen av 2022.  

Färdplan Nära vård - remiss har varit ute under 

hösten och förslag till beslut presenteras i 

inledningen av 2022. Färdplanen identifierar de 

områden som särskilt prioriteras och där en 

kraftsamling behöver ske. Detta innebär 

förändrade arbetssätt, utvecklad samverkans-

kultur och ökad tillit mellan huvudmännen. 

  

Primärvårdsuppdraget - pågående arbete för att 

beskriva parternas primärvårdsuppdag 

(kommunerna respektive VGR) och 

gemensamma behov av utveckling i och med en 

ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso- 

och sjukvårdslagen 1 juli 2021. Förslag till beslut 

förväntas presenteras i inledningen av 2022.  

Översyn av lednings- och samverkansstrukturen 

på länsgemensam vårdsamverkansnivå har 

påbörjats och förväntas fortgå under 2022.  

 

Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) i 

relation till riktlinje för Patientkontrakt- 

Riktlinjerna bygger på en individuell plan men 

riktlinjen för Patientkontrakt, gäller enbart inom 

VGR. Båda riktlinjerna överlappar idag 

varandra. Ett arbete har inletts för att förtydliga 

när och hur SIP och Patientkontrakt ska 

användas. 

 

Pandemihantering - upparbetade struktur så 

som vaccinsamordning och egentester har 

förvaltats, utvecklats och avvecklats utifrån 

behov. 

Välfärdsteknik i samverkan- ett beslutsunderlag 

har arbetats fram som beskriver om och i så fall 

hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala 

hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i 

Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra 

Götalandsregionen och de privata vårdgivarna 

via Hjälpmedelscentralen. Underlaget går ut på 

remiss våren 2022.  

 

Inriktningsdokument familjecentraler- ett 

arbete har initierats för att tydliggöra uppdrag 

och förväntningar, skapa likvärdigt innehåll och 

kvalitetssäkra verksamheter. 

 

Länsgemensam medicinsk riktlinje för 

tillämpning av nationellt vårdprogram för 

palliativ vård.  

Förslag på riktlinje för omhändertagande av 

avlidna- syftet är att tydliggöra ansvars- och 

kostnadsfördelning för att uppnå en jämlik 

verksamhet inom Västra Götalands län.  

 

Länsgemensamt ramavtal avseende 

verksamhetsförlagd utbildning för 

studerande inom akademiska vårdutbildningar 

på grundnivå och avancerad nivå har beslutats 

och antagits av samtliga parter.  

 

Uppdraghandling avseende framtagande av 

förslag för länsgemensam organisation för 

kompetensutveckling fastställd av VästKom:s 

Ledningsråd. Utgångspunkt i såväl nationella 

yrkesresor som gemensam kompetensutveckling 

med VGR avseende hälso- och sjukvård.  

 

Viktiga övergripande händelser i 

Skaraborg under året 

Beslut i Socialchefsnätverket avseende 

omhändertagande och prioriteringar av statliga 

medel Nära vård- 10 % av medel tilldelade 

Skaraborgs kommuner har överlåtits till 

Skaraborgs Kommunalförbund för att 

 möjliggöra ett samordnat, offensivt och 

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

100 % varav en anställning verkar för att 

samordnat och på övergripande nivå stödja 

kommunernas arbete med omställningen till en 

god och nära vård delregionalt, regionalt och 

nationellt. Vidare finansieras utvecklingsledare 

om 50% med uppgift att stödja omställningen 

till den nära vården med fokus på äldre samt 50 

% som utgör processtöd i organisationen för 

sammanhållen vård och omsorg (SHVO) där 

främst processer för in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård med tillhörande 

strukturer för SIP omhändertas.  

 

Projekt “Vårdens medarbetare” har fullföljts och 

slutrapport presenterades vid årsskiftet 21/22. 

Syftet med projektet har varit att stödja och 

samordna kommunernas behov av kompetens-

utveckling och kompetensförsörjning särskilt 

riktat på legitimerad personal. 

 

Gemensam praktisk digital utbildning 

innehållande fem utbildningstillfällen avseende 

Individbaserat Systematisk Uppföljningsarbete 

(ISU) riktad till medarbetare inom Välfärds-

sektorn i Skaraborg har påbörjats och kommer 

slutföras under 2022. Ca ett 60-tal deltagande 

från nästan samtliga kommuner i Skaraborg.  

 

Socialchefsnätverket har fastställt 

inriktningsdokument avseende "Digitalt först" i 

syfte att alltid beakta digitala lösningar i 

samband med ställningstagande kring såväl 

pågående arbeten som nya satsningar. För 

verkställande av beslutat länsgemensamt avtal 

för verksamhetsförlagd utbildning, med till-

hörande organisationsstruktur, har Socialchefs-

nätverket beslutat samfinansiera en 20% tjänst.  

 

Viktiga händelser målgrupp Barn och 

Unga  

Fortsatt utvecklingsarbete med Yrkesresa Barn- 

och Unga – både pågående arbete med GR samt 

ny process med SKR gällande nationell 

Yrkesresa för barn och unga.  

Nätverket har arbetat med att ta fram tydliga 

strukturer för hur hälsoundersökningar för 

placerade barn ska genomföras och kunna ske i 

större omfattning.  

Arbete kring att göra barn och unga delaktiga i 

beslut som rör dem, bland annat via Temagrupp 

barn och unga.  

 

Föräldraskapsstöd har stått i fokus i vår 

samverkan med Länsstyrelsen, Skaraborgs 

enheten – sektor social hållbarhet samt 

Kunskapsutveckling på Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

 

Kartläggning av föräldraskapsstödsprogram är 

genomförd och presenterad för de lokala 

partssamverkansgrupperna tillsammans med ett 

arbetsmaterial för fortsatt dialog på lokal nivå. 

Arbete pågår med att presentera resultatet via en 

interaktiv Skaraborgskarta. 

   

Fortsatt arbete med de processer som är 

kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa och 

då särskilt fortsatt implementering av 

överenskommelsen Samverkan för barn och 

ungas hälsa, SIP-riktlinjen, tidiga insatser samt 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 

Anställning av koordinator Barn och unga har 

förlängts 2022 ut med fokus på att vara ett stöd 

till arbetet som ska ske i de lokala  

Partsam-verkansgrupperna.  
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Förstudie integrerade verksamheter har 

genomförts tillsammans med Samverkansgrupp 

Vuxna psykisk hälsa/missbruk/beroende, 

förslag kring fortsatt arbete kommer presenteras 

för Vårdsamverkans styrgrupp i början av 2022.  

 

Årlig Partssamverkanskonferens har genomförts 

för all personal i verksamheter som möter barn 

och unga. Ca 140 personer deltog och fokus var 

information om Vårdsamverkan, föräldra-

skapsstöd samt risk- och skyddsfaktorer som 

grund i arbetet att skapa goda uppväxtvillkor. 

 

Arbete med strategisk plan inom 

Vårdsamverkan Skaraborg samt omställning till 

nära vård för barn och unga. 

 

Uppstart av projekt ”Tidig upptäckt – tidiga 

insatser” för barn med utvecklingsrelaterade 

funktionsavvikelser.  

 

Viktiga händelser målgrupp 

Funktionsnedsättning  

Extra fokus har gjorts på kompetensutveckling 

genom tjänsteköp på 20%. En kartläggning av 

kompetensutvecklingsbehov i Skaraborg görs 

och ska resultera i dialog om samverkan mellan 

kommuner och med utbildningsanordnare. 

Arbetet har också bidragit till att HR i Skaraborg 

tar med AID-koder inom funktionshinder-

området i sin kompetenskartläggning och 

kompetensförsörjningsplan.  

 

Dialog sker med kontinuitet i syfte att förbättra 

samverkan med psykiatrins psykosavdelning. 

Juridisk handledning för LSS-handläggare har 

genomförts även 2021 och har fungerat väl även 

genom digitala möten. 14 kommuner deltar. 

Resultatet är ökad rättssäkerhet i myndighets-

utövning och, enlig bedömning från deltagarna, 

ekonomisk besparing.   

 

Fokus digitalisering/välfärdsteknik med bland 

annat besök av modellkommun Grästorp, Adam 

Krantz, forskare samt dialog kring filmer SKR 

om förändringsledning.  

 

Viktiga händelser målgrupp Psykisk hälsa 

vuxna, missbruk/beroende  

Samverkansdialog med psykiatrin har resulterat 

i en mängd åtgärdsförslag som antagits av båda 

parters ledningar. 

Förstudie om integrerade 

arbetssätt/verksamheter för personer med 

samsjuklighet i Skaraborg. 

 

Revidering av delregional rutin för LVM. 

 

Revidering av delregional rutin för 

kostnadsfördelning vi placering utanför 

hemmet. 

 

Framtagande av delregional handlingsplan för 

suicidprevention (vuxna). 

 

Digitala seminarier om att Våga Fråga 

(suicidprevention) riktade till allmänhet och 

anställda har genomförts. Ca 220 deltagande vid 

fem tillfällen.  

 

Samordning av kommunernas arbete med att ta 

fram förvaltningsövergripande system och 

handlingsplaner för suicidprevention. 

 

Trepartskonferens har genomförts fysiskt där 

temat varit samverkan i komplexitet utifrån 

pågående utvecklingsarbete i Skaraborg inom 

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

medverkade ca ett 70-tal personer.  

 

Viktiga händelser målgrupp Äldre  

Nätverken har till stor utsträckning behövt sätta 

planerat utvecklingsarbete åt sidan för att 

fokusera på pandemin.   

Regelbundet under hela året har kommunerna 

tillsammans med både primärvård och sjukhus i 

Skaraborg genomfört dialogmöten för att möta 

behovet av korttidsplatser och samverka kring 

patienter med covid-19.  

 

Uppföljningar av säker in- och utskrivning 

utifrån lagändringen 2018 och pågående/fortsatt 

implementering 

 

Äldrenätverket har identifierat ett gemensamt 

behov av satsningar på handledning för 

 biståndsbedömare inom Socialtjänstlagen 

(SoL). Genom förbundets regi är detta verkställt 

och under hösten har 4 hand-ledningsdagar 

genomförts där sammanlagt 50 personer 

deltagit. 

 

Deltagit i framtagande av länsgemensamma 

dokument. 

Kompetensförsörjning av omvårdnadspersonal 

är en stor och levande fråga där ett fördjupat 

samarbete med Vård- och omsorgscollege 

initierats.  

Erfarenhetsutbyten har skett bl.a. kring 

äldreomsorgslyftet och projekt kring arbetstid.   

Ny form för arbetet inom närsjukvårdsteam har 

påbörjats. Fokus på samordning och 

implementering i hela Skaraborg. Teamet utför 

medicinska åtgärder och omvårdnadsinsatser 

under kortare period eller som enstaka insats. 

  

Tillgången av läkare i de mobila 

hemsjukvårdsläkarteamen är varierande mellan 

kommunerna vilket därför varit en 

återkommande prioriterad fråga som kommer 

att fortsätta att följas upp genom samverkan 

mellan kommunerna och primärvården. Syftet 

är att begränsa behovet av oplanerade besök och 

inläggning på sjukhus.  

 

Ny rutin kring direktinläggning på sjukhus har 

prövats. Rutinen har tagits fram i samverkan och 

är främst för individer med kommunal hälso- 

och sjukvård. Arbetssättet har inte kunnat 

utvärderats som tänkt pga. att pandemin 

påverkat möjlighet att prova rutinen ordentligt.  

 

En genomlysning har genomförts av den 

medicinska vårdplan som är framtagen i 

samverkan i Skaraborg. Dokumentet innehåller 

en individuell vårdplan vilken ska ge vägledning 

för rätt bedömning när en försämring i 

personens hälsotillstånd inträffar. En ny version 

är under framtagande.  

  

Beslutsstödet BViS är implementerat i de flesta 

kommuner sedan tidigare men användningen är 

fortsatt låg trots information och 

utbildningsinsatser i slutet av föregående år. 

Samverkansgruppen har även fortsättningsvis 

BViS som en prioriterad fråga med målet bättre 

följsamhet. 

Framtid  

Den demografiska utvecklingen har sedan 

många år nämnts som stora utmaningar inom 

Välfärdssektorn. Samverkan och samordning är 

viktiga hörnstenar för att klara kommande 

utmaningar. Detta gäller såväl nationella, 

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

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

och samordnad vård och omsorg där den 

enskilde har en stor delaktighet. För att utveckla 

den nära vården kommer stort fokus framledes 

ligga på samverkan inom primärvården där 

såväl kommun som regionen utgör huvudman, 

som med specialistvården.  Genom det 

länsgemensamma “Primärvårdsuppdraget” har 

olika utvecklingsområden identifierats vilka ska 

omhändertas.  

 

Strukturerna för kunskapsstyrning är 

komplicerade och föränderliga. För att förstå 

komplexiteten behövs stöd, styrning och 

förfining av processer. Ett fortsatt arbete 

kommer ske med gemensamma utbildningar 

som bidrar till gemensam kunskap, och då även 

tillsammans med andra huvudmän som har i 

uppdrag att verkställa välfärdsuppdraget. En 

pilot av en nationell modell för att lyfta lokala 

behov kommer genomföras under 2022. Vidare 

ska en utveckling av nationella kvalitetsregister 

och brukarundersökningar ske.  

Nationella yrkesresor inom funktionshinder 

samt missbruksområdet är under framtagande.  

 

Kompetensförsörjning inom välfärdsområdet är 

en påtaglig verksamhetsfråga. Gemensamma 

ansträngningar sker för att attrahera, utveckla 

och behålla personal inom fler områden för såväl 

grundutbildad som personal med akademisk 

utbildning. För att klara utmaningarna måste en 

bred samverkan och prioritering ske av alla 

inblandade aktörer.  

 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 

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

Lagförslaget handlar om förebyggande och lätt 

tillgänglig socialtjänst, övergripande planering 

och planering av insatser, kunskapsbaserad 

socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla 

insatser utan föregående behovsprövning. Den 

nya lagen kommer innebära omställning av 

arbetssätt i kommunerna. 

Utifrån den nationella överenskommelsen för 

psykisk hälsa skapas förutsättningar för ett 

långsiktigt arbete och ett gemensamt 

ansvarstagande. Särskilt fokus ligger på 

samsjuklighet/ integrerat arbetssätt, 

suicidprevention, barn och ungas hälsa, 

Samordnad Individuell Plan (SIP) och 

samverkanskompetens.  

 

 

 

 

 

Social hållbarhet/ 

folkhälsa 
I Skaraborg är samverkan rörande folkhälsa väl 

utvecklad mellan kommunerna och regionen 

genom att ett avtal är tecknat mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och var och en av 

kommunerna. Med syfte att utveckla och 

formalisera samverkan har Östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Skaraborgs 

Kommunalförbund sedan 2017 arbetet i en 

gemensam modell för samverkan kring sociala 

hållbarhets- /folkhälsofrågor. Modellen innebär 
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ett arbetssätt med en kraftfull och långsiktig 

samverkan inom fyra kraftsamlingsområden:  

• Fullföljda studier - Utbildningskonceptet  

• Trygghet och Studiero  

• Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga  

• Åldrande med livskvalitet – minska ofrivillig 

ensamhet bland personer 65 +  

• Friska barn i Skaraborg – ohälsosam 

viktutveckling bland barn går att förebygga  

Resultat från arbetet sprids till alla kommuner i 

Skaraborg. De fyra kraftsamlade områdena är 

fortfarande högst relevanta och aktuella.  

 

Utveckling av samverkan 

Covid-19-pandemin har förändrat förutsätt-

ningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet. 

Såväl den psykiska som den fysiska hälsan 

påverkas av förändrade livsvillkor och 

levnadsförhållanden till följd av pandemin. 

Hälsoskillnaderna riskerar att öka mellan 

grupper i befolkningen. De fyra områden som 

prioriterats i Skaraborg har under 2021 i ännu 

högre grad blivit viktiga områden att samverka 

kring. Vissa delar av arbetet har fått skjutas på 

framtiden men Skaraborgs etablerade 

samverkan och arbetet med pågående processer 

har möjliggjort att arbetet har kunnat fortgå. 

Arbetet har i hög grad och där det varit möjligt 

ställts om till digitala former, vilket har gett 

positiva effekter och viktiga lärdomar. 

 

Framtid 

Arbetet fortsätter för att utveckla samverkan 

kring social hållbarhet/ folkhälsa mellan Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs 

kommunalförbund. Fokus under 2021 kommer 

vara att fortsätta utvecklingsprocesserna kring 

de kraftsamlande områdena, fördjupa sam-

verkan med Högskolan i Skövde, vidareutveckla 

former för dialog med målgrupper, skapa 

jämlika förutsättningar för kommuner och 

verksamheter att delta i arbetet samt 

vidareutveckla digitala former för bland annat 

möten och kunskapshöjande insatser. 

Fullföljda studier - Utbildningskonceptet 

Trygghet och Studiero  

Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero är 

en av flera satsningar, som görs i Skaraborg med 

syfte att främja fullföljda studier.  Åtta 

kommuner (Götene, Karlsborg, Skara, 

Lidköping, Skövde, Tibro, Tidaholm och 

Töreboda) har tillsammans med 

Naturbruksförvaltningen, VGR, deltagit aktivt i 

satsningen under 2021. Den 

spridningskonferens som var planerad att hållas 

2021 har på grund av pandemin skjutits fram till 

2022. 

Framtid 

Tillsammans med deltagande kommuner och 

verksamheter vidareutvecklas arbetet. En 

konferens ska arrangeras hösten 2022 med syfte 

att sprida resultat från deltagande kommuner 

och verksamheter. Det fortsatta arbetet med 

utbildningskonceptet är en del av arbetet inom 

Kunskapsnod Fullföljda studier Skaraborg. 

 

Friska barn i Skaraborg – ohälsosam 

viktutveckling bland barn går att 

förebygga 

Ett projekt riktat till familjecentralerna i 

Skaraborg har initierats. Projektet kallas Mat 

och rörelse på familjecentral. Projektet innebär 

att all personal på familjecentraler utbildas i 

rörelseförståelse/rörelserikedom och Matkassen 

– Västra Götalandsregionens koncept för att 

främja hälsosamma matvanor. 
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Framtid 

År 2023 ska en samhällsutvecklingskonferens 

med fokus på hälsosamma livsmiljöer 

arrangeras. Omvärldsbevakning kommer att ske 

inom området för att ta det bästa till Skaraborg 

när det gäller hälsosamma livsmiljöer som 

rörelserikedom och förutsättningar till goda 

matvanor. Kommunerna i Skaraborg kommer 

att erbjudas stöd vid dialog med barn och unga 

kring utemiljöer. 

Projektet Mat och rörelse på familjecentral 

kommer att genomföras.  

Webbutbildningen Känsla för mat och prat som 

riktar sig till kostpersonal och pedagoger 

kommer att marknadsföras ytterligare. 

 

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga 

I samverkan med mödrahälsovårdens och 

barnhälsovårdens verksamhetschefer samt 

psykologiprofessor Therése Skoog, Göteborgs 

Universitet har ett metodstöd tagits fram. 

Implementering är påbörjad genom piloter i 

respektive verksamheter. En utvärderingsdesign 

har tagits fram tillsammans med 

psykologenheten för mödra-barnhälsovården.   

 

Framtid 

Metodmaterial ska färdigställas och ett 

breddinförande ska ske under året i 

mödrahälsovårdens, barnhälsovårdens och 

familjecentralernas verksamheter.  

Arbetet ska utvärderas och sammanställas i en 

rapport under hösten 2022. En 

spridningskonferens ska arrangeras hösten 2022 

alternativt våren 2023. 

 

Åldrande med livskvalitet – minska 

ofrivillig ensamhet  

Under året har fem kommuner genomfört 

workshops om ofrivillig ensamhet för att 

intensifiera och utveckla arbetet lokalt. Dialoger 

med civilsamhället har genomförts med syfte att 

få en bild av de insatser och aktiviteter som 

erbjuds av civilsamhällesaktörer i Skaraborg. 

Samverkan med Högskolan i Skövde, 

Institutionen för hälsovetenskaper har 

fördjupats under året. Arbetet inom 

kraftsamlingsområdet finns sammanfattat i en 

delrapport för året 2021. 

 

Framtid 

Samverkan med Högskolan i Skövde och Västra 

Götalands bildningsförbund ska fördjupas. I 

samverkan med Högskolan i Skövde ska en 

inspirations- och dialogdag arrangeras i maj 

2022 med syfte att ta vidare resultatet från 

genomförda workshops i kommunerna.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

203



Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 
 

 

   

 

2022-03-22 
 

      
  Till 
  Direktionen i Skaraborgs kommunalförbund 
  (org nr. 222000-2188) 

   

  Respektive fullmäktige enligt förteckning nedan 

 

Revisionsberättelse för år 2021 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Skaraborg 
under år 2021. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för 
återredovisning till medlemskommunerna. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

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

• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.  

• Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de mål och uppdrag som gäller för förbundet. 
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Revisorerna i Skaraborgs kommunalförbund 
 

 

Vi tillstyrker att direktionen och enskilda ledamöter i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Vi åberopar bifogat gransknings-PM avseende årsredovisning 2021. 
 

Skövde den 22 mars 2022 

 

Valda revisorer  

 

 

______________ ______________ __________________ 

Elof Jonsson   Pelle Ekholm  Ewa Reinhold 

 

Bilaga: 

Till revisionsberättelsen hör bilaga; 

PM PwC; ”Granskning av årsredovisning 2021 Skaraborgs kommunalförbund” 

 
Kopia till respektive fullmäktige i: 
Essunga kommun 
Falköpings kommun 
Grästorps kommun 
Gullspångs kommun 
Götene kommun 
Hjo kommun 
Karlsborgs kommun 
Lidköpings kommun 
Mariestads kommun 
Skara kommun 
Skövde kommun 
Tibro kommun 
Tidaholms kommun  
Töreboda kommun 
Vara kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets revisorer granskat årsredovisning för perioden  
2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen 
för år 2021. 

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

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022-03-22 07:43:00 UTCSignerat 2824971 2 / 7Oneflow ID Sida208



 
 

2 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning och metod 3 

Granskningsresultat 4 

Räkenskaper 4 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 4 

Förvaltningsberättelse 4 

Sammanställda räkenskaper 5 

Annan information 5 

 

  

  2022-03-22 07:43:00 UTCSignerat 2824971 3 / 7Oneflow ID Sida209



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets 
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 
medlemskommunerna inför behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig 
för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

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

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver.    

Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-03-11. Rapportens 
innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

Vi noterar att det saknas information om anställdas sjukfrånvaro för olika åldersgrupper. 
Detta bedöms ej som väsentligt. 

Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse, marknadsvärdet per balansdagen 
uppgår till ca 26,2 mnkr. Andelen i stiftelsen var tidigare bokförd som en finansiell 
anläggningstillgång.  

Förbundet har genomfört en ändring av redovisningsprincip för 2021. Ändringen innebär 
att både pensionsstiftelsens och pensionsavsättningens värden är inte längre med i 
balansräkningen. Förbundets totala pensionsåtagande sätts framöver i relation till 
andelarnas värde i pensionsstiftelsen. Förbundet bekostar löpande sina 
pensionsåtaganden utifrån erhållna uppgifter från förvaltaren. Först om andelarna i 
pensionstiftelsen har ett värde som överstiger förbundets totala pensionsåtagande 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning. Detta kan 
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner, förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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(beräknat enligt Tryggandelagen) tas medel från stiftelsen för att möta förbundets årliga 
pensionskostnader.  

Förändringen av redovisningsprincip och pensionshantering har gett en större ökning av 
pensionsskulden, utifrån att den nu baseras utifrån Tryggandelagens beräkning. 
Konsolidieringsgraden uppgår till 113 % per balansdagen jämfört med 123 % 
föregående år. Förbundets egna mål på konsolideringsgrad är 120%. Vi vill även 
framhålla att börsutvecklingen i inledningen av år 2022 inte har beaktats i beräkningen 
av konsolidieringsgrad ovan, dvs den kan vara lägre. Tillgodoräkning av medel från 
stiftelsen är således ännu inte aktuellt.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eftersom det inte skett  

några investeringar 2021. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och  
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

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

Bedömning 

Ej tillämpligt.  

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 28-46.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 28-46 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

2022-03-22 
 

Mattias Bygghammar      
___________________________    

Auktoriserad revisor      

 

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

ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning: 

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

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 

tillräcklig styrning och uppföljning. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive 

medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 

det år som redovisningen avser. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i 

årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga 

bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.  

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende 

god ekonomisk hushållning? 

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

Avgränsning och metod 

Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 

rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 

genomgång av förbundets årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-03-11. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Uppföljning och beskrivning av genomförd och planerad verksamhet sker i 

förvaltningsberättelsen och det finns ett eget avsnitt som berör god ekonomisk 

hushållning. Uppföljning av genomförd verksamhet sker. Formellt sett är detta dock inte 

målsättningar kopplade till god ekonomisk hushållning vilka saknas. Förbundets syfte är 

att genom sin verksamhet åstadkomma resultat och effekt hos medlemskommunerna.  

Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen har kontroll över verksamhet och ekonomi och en 

tillräcklig styrning och uppföljning. 

Direktionen lämnar inte en sammanfattande bedömning avseende den samlade 

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 

Revisionsfråga Bedömning  

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

Uppfyllt 
 
 
 

 

   

 

2022-03-22 

 

 

Fredrik Carlsson   

___________________________   

Uppdragsledare      

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Skaraborgs kommunalförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår enligt uppdragsbrev 
med förbundet. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg. 
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Skaraborg har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Samordningsförbundet startade sin verksamhet i januari år 2021 efter en sammanslagning av 
de tre tidigare förbunden Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden.  

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 4 768 547 kronor. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

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

o godkänna årsredovisning för år 2021 för Samordningsförbundet Skaraborg. 
o bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för 

verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 36/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 

avseende år 2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11. 
 Samordningsförbundet Skaraborg - Hemställan om ansvarsfrihet. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021. 
 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Skaraborg 2021 – KPMG. 
 Årsredovisning Samordningsförbundet Skaraborg 2021. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/41 

2022-04-11 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

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

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

verksamhetsår 2021. 
 

Ärendet 
Samordningsförbundet Skaraborg har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 
2021. Samordningsförbundet startade sin verksamhet i januari år 2021 efter en sammanslagning av 
de tre tidigare förbunden Norra, Västra och Östra Samordningsförbunden.  

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 4 768 547 kronor. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer även att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

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

 
Sändlista 
Samordningsförbundet Skaraborg 
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De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Skaraborg 

1 

                   

          Till

     Styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg 

    Fullmäktige i respektive medlemskommun 

Försäkringskassan 

     Arbetsförmedlingen 

 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vårt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet 

Skaraborg (222000-2154) för verksamhetsåret 2021.  

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 

sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Förbundsstyrelsen ansvarar för att 

verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamhet och räkenskaper.  

Vi har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor och sakkunnigt biträde. I granskningen av förbundets 

räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.  

Granskning och bedömning om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande 

sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna.  

Vår bedömning 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skaraborg har bedrivit verksamheten på ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräckligt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 

som är uppställda.  

 

Vårt uttalande i ansvarsfrågan 
Vi tillstyrker med beaktande av ovanstående att fullmäktige i respektive kommun beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt 

de enskilda ledamöterna i densamma. 
 

Skövde 2022-03-11 

Revisorer från kommuner  

  

Ulla Göthager  Lars Elinderson  

 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: Granskning av årsredovisning 2021, Granskning av verksamheten 2021 samt 

granskning av delår 2021. 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ULLA GÖTHAGER
Undertecknare
Serienummer: 19510216xxxx
IP: 2.57.xxx.xxx
2022-03-14 14:06:56 UTC

Lars Olof Elinderson
Undertecknare
Serienummer: 19490504xxxx
IP: 81.237.xxx.xxx
2022-03-14 16:13:25 UTC
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsår 2021. 

Under år 2021 utfördes cirka 341 000 uppdrag vilket är cirka 16 000 fler än budgeterat. Ökningen 
tros bero på att samhället stängdes ner på grund av pandemin under år 2020 vilket förde med 
sig att behovet av tolk hos förbundets kunder minskade. Under år 2021 öppnade samhället 
delvis upp igen och därmed ökade behovet av tolk. Flera av förbundets kunder har även 
använt distanstolk i större utsträckning under år 2021 vilket också har bidragit till ökad 
efterfrågan på förbundets tjänster. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

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

o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst. 

o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda 
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2022 ”Beslut om årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 2021”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst avseende år 

2021”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11. 
 Tolkförmedling Västs direktions beslut § 468/2022 ”Årsredovisning 2021”, 2022-03-25. 
 Årsredovisning Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
 Revisionsberättelse Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
 Granskning av Tolkförmedling Västs årsredovisning avseende år 2021, PWC. 
 Internkontrollrapport Tolkförmedling Väst avseende år 2021. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/42 

2022-04-11 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

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

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna årsredovisning avseende år 2021 för kommunalförbundet 

Tolkförmedling Väst. 
o bevilja direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, samt de enskilda 

ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsår 2021. 
 

Ärendet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat årsredovisning för verksamhetsår 2021. 

Under år 2021 utfördes cirka 341 000 uppdrag vilket är cirka 16 000 fler än budgeterat. Ökningen 
tros bero på att samhället stängdes ner på grund av pandemin under år 2020 vilket förde med 
sig att behovet av tolk hos förbundets kunder minskade. Under år 2021 öppnade samhället 
delvis upp igen och därmed ökade behovet av tolk. Flera av förbundets kunder har även 
använt distanstolk i större utsträckning under år 2021 vilket också har bidragit till ökad 
efterfrågan på förbundets tjänster. 

Av revisionsberättelsen för år 2021 framgår det att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att verksamheten 
bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

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

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

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

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

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

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

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

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

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
  
  

258



8 (36) 
 

Intern 

Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

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

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

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

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

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

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

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

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

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

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

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 

264



14 (36) 
 

Intern 

 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

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

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

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

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

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

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

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

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

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

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

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

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 

266



16 (36) 
 

Intern 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

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

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

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

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

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

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

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

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

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

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

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

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

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

271



21 (36) 
 

Intern 

Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

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

 
 
 

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

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

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

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

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   

Arabiska 34%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Dari 5%

Tigrinja
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

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

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

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

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

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  
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Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

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

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

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

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

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 

 
 

  

284



34 (36) 
 

Intern 

Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt 

program 2021-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut, § 32/2022, föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsstrategiskt program för perioden 2021-2025. 

Tidigare bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller för 
perioden 2017–2020. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller vikten av att anta ett nytt 
bostadsstrategiskt program med syfte att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera 
inför framtidens utveckling. 

Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta 
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en 
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt 
arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt program som har ställts ut så att 
grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala organ har fått tillfälle att yttra sig över 
planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har synpunkter sammanställts och mindre 
uppdateringar och justeringar har genomförts. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att programmet gäller från och med år 2021 och att 
det innebär att det beslutade programmet kommer att gälla för ett år som redan har passerat. 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att 
efterhöra orsaken till att programmet inte tagits fram och antagits innan år 2021. 
Kommunledningsförvaltningen har även frågat om det enkelt går att revidera programmet så det 
gäller från och med år 2022 men samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att ärendet i så fall 
behöver återremitteras för en större revidering och remissrunda.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

Bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 39/2022 ”Beslut om antagande av 

Bostadsstrategiskt program 2021-2025”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program 2021-2025”, 

kanslichef Anna Eklund, 2022-04-04. 

297



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2022 ”Beslut om antagande av Bostadsstrategiskt 
program 2021-2025”, 2022-03-24.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt 
Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18. 

 Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17. 
 Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/147 

2022-04-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

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

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

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 32/2022 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta 
bostadsstrategiskt program för 2021-2025. 

Tidigare bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller därför vikten av att anta ett nytt bostadsstrategiskt 
program med syfte att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens 
utveckling. 

Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta 
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en 
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt 
program som har ställts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala 
organ fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har 
synpunkter sammanställts och mindre uppdateringar och justeringar har genomförts. 

Utredning 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att programmet gäller från och med 2021 och att 
det innebär att det beslutade programmet kommer att gälla ett år som redan har passerat (d.v.s. 
retroaktivt). Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen 
i syfte att efterhöra orsaken till att programmet inte tagits fram och antagits innan 2021. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att arbetet med framtagandet av programmet 
påbörjades under 2019 men tog längre tid än planerat. Det betraktades även som fördelaktigt att 
den nya översiktsplanen antogs (november 2021) innan det nya bostadsstrategiska programmet.  

Kommunledningsförvaltningen har även efterhört om det enkelt går att revidera programmet så 
det gäller från och med 2022 men samhällsbyggnadsförvaltningen framhåller att då får ärendet 
återremitteras för en större revidering och remissrunda.  
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Kommunledningsförvaltningen instämmer vidare i samhällsbyggnadsnämndens konstaterande att 
det är viktigt att ha ett gällande bostadsstrategiskt program och föreslår därför kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige att besluta anta programmet.  

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

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 32/2022 ” Beslut om antagande av bostadsstrategiskt 

program”, 2022-03-24.  
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt 

Madeleine Turén Liljedahl, 2022-03-18. 
 Förslag till bostadsstrategiskt program 2021–2025, 2022-03-17. 
 Sammanställning av inkomna yttranden, 2022-03-17. 

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

Samhällsbyggnadsnämnds beslut 
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsstrategiskt 

program 2021-2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. För att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens utveckling 
bör ett nytt bostadsstrategiskt program tas fram. 

Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta 
område har initierats av en projektgrupp hos samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan beretts i en 
politisk referensgrupp inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämnden har genom sitt arbete tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt 
program som har ställts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala 
organ fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. Efter utställningen har 
synpunkter sammanställts och mindre uppdateringar och justeringar har genomförts. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program”, planarkitekt 

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

bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2020/514 

2022-03-18 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt 

Beslut om antagande av bostadsstrategiskt program 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 2017 och gäller 2017–
2020. För att svara upp mot invånarnas behov av bostäder och planera inför framtidens utveckling 
bör ett nytt bostadsstrategiskt program tas fram. 

Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör kommunen inom detta 
område har initierats av en projektgrupp och remitteras inom en politisk referensgrupp.  

Med utgångspunkt i översiktsplanens riktlinjer för kommande bostadsutveckling ska 
referensgruppen ge en bred förankring. Den politiska referensgruppen ska säkerställa att en 
representativ bild av kommunens önskvärda utveckling förmedlas och förblir aktuell även vid en 
eventuell omfördelning av mandat efter nästa val. 

Utredning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt bostadsstrategiskt program som 
har ställts ut och sänts ut så att grannkommuner, länsstyrelsen och andra berörda regionala organ 
fått tillfälle att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen.  

Inför utställningen har förslaget varit utsänt ut på remiss till den politiska referensgruppen så att 
väsentliga synpunkter och förslag på justeringar kan arbetas in innan utställningen. 

Efter utställningen har synpunkter sammanställts har mindre uppdateringar och justeringar har 
genomförts. 

Efter godkännande av de mindre uppdateringarna och redaktionella justeringarna kan 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta kommunfullmäktige anta det bostadsstrategiska 
programmet för perioden 2021 – 2025. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms kunna ändra barnens yttre förhållanden och möjligheter på ett positivt sätt. 
Planens påverkan kommer att barns rättigheter understödjer barnkonventionens artikel nr. 27 
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Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard samt artikel nr. 31 Barnet har rätt till lek, vila, fritid 
och kultur. 

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

bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Sammanställning av inkomna yttranden inkomna under 
remissperiod 1 för Bostadsstrategisk program 2021 – 2025 
 
Bakgrund  
Det bostadsstrategiska programmet är kommunens verktyg för att utreda och visa vilka behov och 
åtgärder som är aktuella för att uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan för bostäder.  
 
I de bostadspolitiska målen har regering och riksdag slagit fast att bostaden är en social rättighet och att 
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en 
stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.  
 
Tidaholms kommun ska planera, ansvara för och främja ändamålsenliga åtgärder för att 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och utveckling 
och bostadsbyggandets omfattning. Programmet ger information och tydliggör kommunens planer för 
den egna organisationen, allmänheten och exploatörer på bostadsmarknaden. 

 

 

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

  

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

Översiktlig sammanfattning av revideringar utifrån inkomna synpunkter 
Uppdatering av befolkningsstatistik och antal boendeplatser på särskilt boende har justerats. Statistik för 

detaljplaner och pågående planarbete som genererar bostäder har uppdaterats. 

Behovet av god etablering ska beskrivas. Mer detaljerad beskrivning av befolkningsprognosen och 

marknadsförutsättningarna i kommunen. 
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Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar  
Nulägesbeskrivning – Redaktionella ändringar 
Boende och befolkning – Uppdatering av befolkningsstatistik 
Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen – Justering av riktlinjer 
Regionala planer, mål och program – Hänvisning ske till rätt version av kommunens Strategisk 
plan och budget (2022 -2024).  
 

 
 
 
Inkomna yttranden  
Statliga och regionala myndigheter:  

• Länsstyrelsen Västra Götalands län 

• Västra Götalandsregionen 

• Trafikverket  

• Fastighetsägarna Skaraborg 

• Västtrafik 
 

Kommunala nämnder och organ:  

• Habo kommun  

• Hjo kommun 

• Social- och omvårdnadsförvaltningen, Tidaholms kommun 

• Folkhälsorådet, Tidaholms kommun 

• Politiskt parti ”Vi Tidaholm” 

• Kultur- och fritidsnämnden 
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Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen välkomnar att Tidaholm har valt att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet 

med lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL). Lagen innehåller följande krav 

på vad riktlinjerna minst ska innehålla.  

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 1. kommunens mål för 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, 2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 3. hur 

kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 

bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).  

Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostadsförsörjningen lever upp till 

kraven i 2 § av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Därutöver lämnar Länsstyrelsen också 

råd enligt 3 § i samma lag. 

Samlad bedömning  

Länsstyrelsen bedömer att Tidaholms förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i stora delar lever upp 

till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Dokumentet skulle dock behöva förtydligas och utvecklas i några avseenden. Detta gäller särskilt vilka 

insatser som ska göras för att möta de behov som finns i kommunen, tydliggörande vad gäller 

befolkningsutvecklingen i kommunen, redovisningen av läget för särskilda grupper samt beskrivning av 

marknadsförutsättningar.  

 

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet  

Under arbetet med att ta fram förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen har kommunen initierat en 

styrgrupp, projektgrupp och politisk referensgrupp. Att flera olika sakområden har deltagit i arbetet 

medför att dokumentet har förankrats brett inom kommunens organisation. Det ökar kännedomen om 

riktlinjernas innehåll men också möjligheten att identifiera relevanta utmaningar utifrån flera olika 

perspektiv vilket är en viktig förutsättning för att tillgodose en ändamålsenlig bostadsförsörjning.  

I avsnittet Bakgrund redogörs att ”Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och 

efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och tomter för eget byggande”. Detta mål hade med 

fördel kunnat kopplats tydligare till föreslagna riktlinjer på sida 23. I dokumentet förekommer 

målbeskrivningar både under Bakgrund på sida 5, under Bostad för alla på sida 8, på sida 22 samt under 

rubriken Riktlinjer och plan för bostadsförsörjningen på sida 23. Det finns ett behov av att samla placeringen av 

målen för att tydliggöra dessa.  

I förslaget till riktlinjer görs en koppling till kommunens förslag till ny översiktsplan vilket är positivt då 

riktlinjerna utgör ett viktigt underlag i kommunens övergripande planering för att bland annat möjliggöra 

så att bebyggelseutvecklingen kan möta befolkningens behov. Delar av de beskrivningar som lyfts fram i 

översiktsplanens avsnitt Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning hade kunnat lyftas fram mer i riktlinjerna 

och på så sätt kunnat beskriva de långsiktiga marknads- och planeringsförutsättningarna som finns i 

kommunen. (Se även Boverkets handbok, Att belysa lokala marknadsförutsättningar - Planering för 

bostadsförsörjning - Boverket)  

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

 

 

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

 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta. 

 

 

Trafikverket 
 

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande rubricerat ärende.  

Trafikverket tycker att det är positivt att kommunen tycker det är viktigt att utveckla och bygga vidare på 

den infrastruktur som finns i tätorterna och på landsbygden och har inget att erinra mot det 

bostadsstrategiska programmet. 

 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. 
 
 

Fastighetsägarna Skaraborg 
 
Nulägesbeskrivning: Hade önskat en utförligare nulägesbeskrivning, över hur nuläget egentligen ser ut i 

Tidaholm. Hur ser vakansgraden ut? Vad är det för typ av bostäder som efterfrågas osv? Framtida 

utveckling i Tidaholm: På sidan 22. Första stycket står att de privata aktörernas initiativ på 

bostadsmarknaden ska tas tillvara.  

Vi från Fastighetsägarna anser att det bör omformuleras till; kommunala bolag kan engagera sig i 

bostadsskapande byggen i de fall att de privata företagens initiativ på marknaden saknas, under 

förutsättning att det finns ett behov av nya bostäder.  

När det däremot finns initiativ på bostadsmarknaden bör de kommunala bolagen stå tillbaka för att inte 

riskera att äventyra de affärsmässiga principerna. Detta med anledning av att det inte är konkurrens på lika 

villkor allmännytta och privat bolag emellan.  

Strategiska planen Vi anser att en viktig del i strategin bör vara etableringsfrågan. 

 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och ser över förslag till omformulering av texten enligt 

inkommit yttrande. Angående etableringsfrågan så ska kommunen ge förslag till förbättringar vilka kan 

underlätta för dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. 
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Västtrafik 

Regionala mål och strategier, utgångspunkter för yttrandet  

Västtrafiks yttrande utgår i första hand från Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 – Hållbara resor i 

Västra Götaland.  

Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Antalet kollektivtrafikresor 

och marknadsandelar för resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska fram till 2025 minst återta de nivåer 

som rådde innan 2020.  

 

En grundläggande faktor för ett ökat kollektivt resande är att invånarna i regionen i allt större utsträckning 

bor nära de gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken. 

  

Det är vid byggande av områden för bostäder och verksamheter som förutsättningarna för 

transportsystemet läggs fast. Om ny bebyggelse koncentreras till befintliga orter och längs stråk ger det 

möjlighet för fler att använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina resor. Vilken typ av 

bostadsbebyggelse som byggs påverkar underlaget för kollektivt resande.  

 

Synpunkter på bostadsstrategiskt program  

Programmets mål är att eftersträva en balans mellan tillgång och efterfrågan för hyresrätter, bostadsrätter, 

äganderätter och tomter för eget byggande. Programmet visar planerade expansionsområden, hur många 

bostäder som planeras byggas under perioden samt upplåtelseform.  

 

Programmet ska omfatta alla grupper i samhället för att uppfylla bostadsförsörjningslagens mål om att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Olika grupper har olika behov, 

önskemål och ekonomiska tillgångar och därför är det viktigt att analysera behoven för enskilda grupper i 

samhället. 

Flera av dessa är särskilt beroende av att ha närhet till bra gång- och cykelvägar samt en fungerande 

kollektivtrafik, för att kunna nå service, skola och arbeten. Det är därför extra viktigt att nya bostäder 

byggs i anslutning till befintlig kollektivtrafik, för att inte ytterligare försvåra för dessa grupper att ha ett 

fungerande socialt liv och tillgång till en bred arbetsmarknad och studier, utan att vara beroende av egen 

bil. 

 

Västtrafik saknar beskrivning av hur programmet styr bostadsbyggandet i den riktningen, d.v.s. att 

lokalisera bostadsbyggandet i närhet av befintlig god kollektivtrafik.  

 

Närhet till kollektivtrafik är en viktig faktor för seniorer, så i den fördjupade analys som föreslås göras 

kring framtida behov av olika boendeformer för äldre bör närhet till god kollektivtrafik ingå som en viktig 

faktor. Framtida seniorboende bör därför lokaliseras så nära Tidaholms busstation, eller annan större 

hållplats i kommunen, som möjligt.  

 

I förstudien som pågår inför upphandling av kollektivtrafiken i Skaraborg till 2024 så är det framförallt 

stråket Tidaholm – Skövde där vi ser en potential till ett ökat resande i kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger 

goda förutsättningar för ett långsiktigt bra utbud av kollektivtrafik. Att lokalisera ytterligare 

bostadsbyggande i anslutning till hållplatser i det stråket är därför en god idé ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Med det menar vi både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.  
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Även i stråket Tidaholm – Falköping finns en potential för ett ökat kollektivtrafikresande, då det också ger 

en koppling till tåg mot Göteborg och Jönköping.  

 

När det gäller bostadsbebyggelse på landsbygd så är det i huvudsak genom att bygga ett bra och 

trafiksäkert cykelvägnät, med anslutning till hållplatser i kollektivtrafikstråken, som ett hållbart resande kan 

öka. I trafikförsörjningsprogrammet fastslås en lägstanivå som boende i Västra Götaland kan förvänta sig 

när det kommer till kollektivtrafik på landsbygden, vilket blir ett underlag att ta hänsyn till när kommunen 

utvecklar sina mindre orter och landsbygden. 

 
Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och ser över förslag till omformulering av texten enligt 

inkommit yttrande. Vikten av närhet till kollektivtrafik ska lyftas fram och betonas.  

Vid planering av framtida seniorboende ska denna faktor särskilt beaktas. 

 

Habo kommun 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:  

Habo kommun har tagit del av handlingarna och har inga synpunkter att lämna på Tidaholms kommuns 

förslag till Bostadsstrategiskt program 2021-2025. 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta. 

 

 

Hjo kommun 

Hjo kommun har tagit del av förslaget till ”Bostadsstrategiskt program 2021-2025” och har inget att 

erinra. Programmet är tydligt och väl genomarbetat i såväl nulägesanalys som slutsatser och förslag till 

riktlinjer. Det är intressant att konstatera att vi delar många av de utmaningar som finns när det gäller 

demografi och bostadsförsörjning. 

Mot bakgrund av pågående diskussioner i Skaraborgs kommunalförbund kring ”Nätverksstaden 

Skaraborg” finns även möjligheter till mellankommunal samverkan när det handlar om exempelvis 

bostadsförsörjning. 

 

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

 

 

Social- och omvårdnadsförvaltningen 

Med tanke på att det har hänt lite saker stämmer inte texten längre på sidan 8. 

I Tidaholm finns för tillfället 164 stycken (145) boendeplatser som klassas som särskilt boende, fördelat på 

fyra (tre) äldreboenden i kommunen. 

Sedan reagerade jag över skrivning den på sidan 9 ”Då det saknas trygghetsboende och seniorboenden i 

kommunen bör en fördjupad analys göras för att utröna det framtida behovet av olika typer av 

boendeformer för äldre”. (sätt en punkt här, jättebra!) 

309



Ta bort texten om att utreda äldres behov av hemtjänst. Inryms kanske inte inom den bostadstrategiska 

planen. 

 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. Texten ändras så att den stämmer 
överens med antalet (äldre-)boenden och platser på dessa. En fördjupad analys behöver göras för att 
utröna det framtida behovet av olika typer av boendeformer för äldre. Skrivelsen om hemtjänst tas bort ur 
programmet. 

 

 

Folkhälsorådet  
 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv kan konstateras att människors boende- och närmiljö spelar stor roll för 

förutsättningarna till en god och jämlik hälsa. Hur vi väljer att planera våra samhällen påverkar sociala 

aspekter som trygghet, inkludering och möjlighet till rörelse och kan aktivt bidra till att minska aspekter 

som segregation, trångboddhet och hemlöshet.  

Tillgången till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger förutsättningar för 

gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Den samhälleliga planeringen bör främja 

inkludering och tillgänglighet både i kommunens tätorter och på landsbygden. Att det finns olika typer av 

bostäder i olika prisklasser gör det möjligt för en rotation på bostadsmarknaden och för inträde av de som 

saknar kötid eller kontakter.  

Det lyfts i programmet att nyproduktionen av bostäder ofta medför höjda priser. Det är rimligt att anta att 

nyproduktionen därför inte till fullo kan täcka behovet av billigare bostäder. Detta är viktigt att ha med i 

den strategiska planeringen. Därtill bör också lyftas att den fysiska tillgängligheten är central för 

befolkningen som helhet, inte enbart i organiserade boendeformer. Tillgängligheten förbättras ofta i 

nyproducerade bostäder, men på grund av till exempel den ekonomiska aspekten är det viktigt att tillse 

tillgängligheten även i befintliga bostäder i de fall kommunen kan påverka dessa.  

I barnrättsbedömningen framgår att varje barn har rätt till en skälig levnadsstandard för att kunna 

utvecklas och må bra. Detta inkluderar bland annat barnets bostad, vilket beskrivs i artikel 27 i 

barnkonventionen. Barn har också rätt att leva i en boendemiljö som är trygg.  

I föreslaget bostadsstrategiskt program omnämns unga som en målgrupp som har svårt att ta sig in på 

bostadsmarknaden, vilket ökar behovet av mindre och billiga bostäder. Därtill bör barn som bor hemma 

beskrivas som en viktig målgrupp där bristen på olika typer av bostäder har en negativ effekt. 

 

Kommentar: Kommunen tackar för yttrandena och noterar dessa. Antagandet om att nyproduktionen inte 
löser behovet av billigare bostäder stämmer oftast. De nyproducerade bostäderna har bättre tillgänglighet. 
Enligt lag måste alla nya bostäder uppfylla flera tillgänglighetskrav. I de fall situationen förändras eller 
någon i familjen har en funktionsnedsättning finns det möjlighet att bo kvar. Om boendet inte längre är 
fullt tillgängligt finns det möjlighet att ansöka om ett så kallat bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.  
Vikten av fler och mindre hyresrätter kommer att spela allt större roll. Vuxna barn som bor hemma hos 
föräldrarna kan bero på bristen av lediga hyreslägenheter. 
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Politiskt parti – Vi Tidaholm 
 
1. Jag har sett att Marie Arnebreid`s e-post ej är lika på de ställen de står i början av programmet. 
Kan ni kolla upp detta så att det är rätt e-post adress? 
 

2. Är det rätt datum på antagen strategisk plan och budget 2021-2023 i underlaget med datum 2021-01-25 

på sidan 31/33? Vi har ju antagit ett nytt strategisk plan och budget i KF i september 2021. 
 

3. Jag yrkar på att ordet ”tjänstemän” ändras till ordet ”tjänsteperson” på samtliga ställen i hela 

programmet. 
 

4. Jag yrkar på att avsnittet ”ungdomar och unga vuxna” på sidan 9/33 kompletteras med ytterligare 

statistik som svarar på följande frågor: 

1. Hur många ungdomar/unga vuxna finns i kommunen idag och prognosen framåt 2021–2025? 

2. Hur ser behovet av bostäder för dessa grupper ut idag och i framtiden? 
 

5. Jag yrkar på att riktlinjerna på sidan 23/33 kompletteras med: 

- Ungdomar och unga vuxnas och deras behov på bostadsmarknaden behöver utredas. 

 
Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar dessa. E-postadresser ska kontrolleras så att de 

är korrekta. Inför antagande av programmet ska hänvisning ske till Strategisk plan och budget 2022 -2024, 

vilket antogs i kommunfullmäktige 2021-09-27.  

Ordet tjänstemän ska ersättas med tjänsteperson på samtliga ställen i dokumentet.  

Under avsnittet ”Boende och befolkning” kommer statistiken kompletteras med information om hur stor 

andel av befolkningen som är ungdomar. Utifrån att andelen unga och äldre kommer att öka i kommunen 

är det rimligt att anta att efterfrågan på mindre lägenheter kommer att öka. Då vakansgraden i det 

kommunala bostadsbolaget är lågt och många fler står i kö än vad det finns lediga lägenheter är det också 

rimligt att anta att behovet av fler lägenheter finns.   

 
 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden  
 

Utredningens slutsatser  

För att Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun och fler ska välja att bosätta sig i kommunen 

måste det finnas tillgång på attraktiva bostäder och ett utbud som matchar behovet på marknaden, såsom 

ett rikt utbud av varierad fritidssysselsättning och närhet till friluftsliv. För att vara en attraktiv bostadsort 

för unga och barnfamiljer är det viktigt med hög kvalitet på fritidsmöjligheter, närhet till friluftsliv, 

områden för rekreation och lek och en bredd av föreningsaktiviteter. Detta är viktiga faktorer inom kultur- 

och fritidsnämndens ansvarsområde.  

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna yttrande om Bostadsstrategiskt program, Tidaholms 

kommun, 2021-2025 utan erinran.  

 

Kommentar: Kommunen tackar för ert yttrande och noterar detta. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-05-11 

Sida 1 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 92 Beslut om utbetalning av partistöd 
KS 2022/37 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för år 2022 ska utgå 

till politiska partier i kommunfullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. 

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

- Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person vilket innebär att 
det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

- Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
- Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska 

granskas av en person som partierna själva utser. 
- Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

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

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år (48 300 
kronor år 2022), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (7 245 
kronor år 2022). 
 

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

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

 

Parti 

Antal 
mandat för 
vilka en vald 
ledamot är 
fastställd 

 

Grundstöd 

 

Mandatstöd 

 

Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 48 300 130 410 178 710 

Moderaterna 7 48 300 50 715 99 015 

Sverigedemokraterna 5 48 300 36 225 84 525 

Centerpartiet 3 48 300 21 735 70 035 

Liberalerna 3 48 300 21 735 70 035 

Kristdemokraterna 2 48 300 14 490 62 790 

Vänsterpartiet 2 48 300 14 490 62 790 

Miljöpartiet 1 48 300 7245 55 545 

Totalt: 41 386 400 297 045 683 445 

 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 40/2022 ”Beslut om utbetalning av partistöd”, 

2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Utbetalning av partistöd år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-04-01. 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport 

och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg. 
 Kristdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport. 
 Miljöpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Moderaterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Centerpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
 Liberalerna - redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg. 
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 Regler för kommunalt partistöd i Tidaholms kommun. 
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tidaholm.se
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/37 

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

Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd år 2022 
Förslag till beslut 

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

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

• Partistödet endast får betalas ut till ett parti som är en juridisk person vilket innebär att 
det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

• Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 
• Partierna årligen ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska 

granskas av en person som partierna själva utser. 
• Kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om utbetalning av partistödet.  

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

- ett grundstöd, som uppgår till 100 procent av prisbasbeloppet per parti och år (48 300 
kronor år 2022), samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 15 procent av prisbasbeloppet per mandat och år (7 245 
kronor år 2022). 
 

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

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

Antal 
mandat för 
vilka en vald 
ledamot är 
fastställd 

 

Grundstöd 

 

Mandatstöd 

 

Totalt 
partistöd 

Socialdemokraterna 18 48 300 130 410 178 710 

Moderaterna 7 48 300 50 715 99 015 

Sverigedemokraterna 5 48 300 36 225 84 525 

Centerpartiet 3 48 300 21 735 70 035 

Liberalerna 3 48 300 21 735 70 035 

Kristdemokraterna 2 48 300 14 490 62 790 

Vänsterpartiet 2 48 300 14 490 62 790 

Miljöpartiet 1 48 300 7245 55 545 

Totalt: 41 386 400 297 045 683 445 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Vänsterpartiet - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

intyg. 
 Sverigedemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport 

och intyg. 
 Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och 

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

 
Sändlista 
Ekonomienheten 
Ovan nämnda partier 
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§ 93 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
KS 2022/115 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunstyrelsens 

reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 4 kap 1 och 3 §§ lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommuner på begäran får lämna 
hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt 
att kommuner under en extraordinär händelse i fredstid får lämna begränsat stöd till en enskild 
som drabbats av händelsen.  

Länsstyrelsen har följt upp kommunens krisberedskapsarbete. I samband med detta 
rekommenderade Länsstyrelsen kommunen bland annat att tydliggöra möjligheten att begära eller 
medge bistånd till annan kommun eller region under en extraordinär händelse. Länsstyrelsen 
uppmanade även kommunen att överväga att skapa en delegation gällande bistånd till annan 
kommun/region samt stöd till enskild (enligt ovan nämnda lagrum) som underlättar 
beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.  

Av 11 § kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen bland annat ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt LEH. Vidare framgår det av 2 och 5 §§ i krisledningsnämndens reglemente att 
krisledningsnämnden får fatta de aktuella besluten.  

För att tydliggöra frågan om att fatta beslut om ovan nämnda bistånd/ekonomiskt stöd, i de fall då 
krisledningsnämnden inte är aktiverad, föreslår förvaltningen ett tillägg i 11 § i kommunstyrelsens 
reglemente. 

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

kommunstyrelsens reglemente i enlighet med upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43/2022 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens reglemente”, 2022-04-27. 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente”, kommunjurist Jenny 

Beckman, 2022-04-06. 
 Förslag till reglemente. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 

(ärendenr: KS 2021/68) 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/115 

2022-04-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Det framgår av 4 kap 1 och 3 §§ lag (2006:544, LEH) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att kommuner på begäran får lämna 
hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt 
att kommuner under en extraordinär händelse i fredstid får lämna begränsat stöd till en enskild 
som drabbats av händelsen.  

Länsstyrelsen har följt upp kommunens krisberedskapsarbete. I samband med detta 
rekommenderade Länsstyrelsen kommunen bl.a. att tydliggöra möjligheten att begära eller medge 
bistånd till annan kommun eller regioner under en extraordinär händelse. Länsstyrelsen 
uppmanade även kommunen att överväga att skapa en delegation gällande bistånd till annan 
kommun/region samt stöd till enskild (enligt ovan nämnda lagrum) som underlättar 
beslutsfattandet utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.  

Av 11 § kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ansvarar bl.a. för kommunens 
uppgifter enligt LEH. Vidare framgår av 2 och 5 §§ krisledningsnämndens reglemente att 
krisledningsnämnden får fatta de aktuella besluten.  

För att tydliggöra frågan om att fatta beslut om ovan nämnda bistånd/ekonomiskt stöd, i de fall då 
krisledningsnämnden inte är aktiverad, föreslår förvaltningen att tillägg i 11 § i kommunstyrelsens 
reglemente:  

I de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad, får styrelsen besluta om bistånd och ekonomiskt 
stöd enlig 4 kap. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap upp till ett belopp om 500 000 kr. 
 
Tillägget är markerat grönt i förslaget till reglemente.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
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Beslutsunderlag 
 Förslag till reglemente. 
 Länsstyrelsens beslut ”Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete”, 2022-02-04 (KS 

2021/68) 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
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A Kommunstyrelsens uppgifter 
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning samt leda arbetet 
med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda mål och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen är även pensionsmyndighet i 
Tidaholms kommun. 

Styrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

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

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

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter  
 Styrelsen ska:  

• Leda arbetet med, och samordna utformningen av, övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

• Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut. 
• Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller 

enligt annan lag eller författning. 
• Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.  
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• Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 
ärendehanteringssystem, e-postsystem, kommunikationssystem, ledningssystem, 
förtroendemannaregister och övriga kommunövergripande IT-system. 

• Ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.  
• Anställa direktör samt besluta om instruktion för denne. 
• Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter. 
• Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 
• Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar. 
• Ha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera den kommunala 

administrationen. 
• Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. 
• Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 
• Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare.  
• Leda och samordna jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kommunen. 
• Ha ett övergripande ansvar för, och samordna, den kommunala planeringen i 

samhällsbyggnadsfrågor såsom översiktsplanering, bostadspolitik samt planering av användning 
av mark och vatten.  

• Följa upp alla nämnders arbete med att minska negativ påverkan på miljö och klimat i all 
verksamhet och insatser för åtgärder med klimatanpassningar för att skydda verksamheten. 

• Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 
kommunallagen. 

• Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
• Ha hand om åtgärder för att utveckla näringsliv och sysselsättning i kommunen, inklusive ett 

gott företagsklimat. 
• Ha hand om kommunens centrala funktion för information, kommunikation och 

marknadsföring. 
• Ha hand om kommunens folkhälsoråd. 
• Ansvara för att funktionsnedsattas intressen beaktas när kommunen behandlar ärenden samt 

att samrådsorgan för funktionshinderfrågor finns. 
• Ansvara för kontroll, styrning och samordning av upphandlings- och inköpsverksamheten i 

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

§ 4 Företag och stiftelser  
Styrelsen ska:  

1) Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
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efterlevnad av uppställda direktiv, men även avseende övriga förhållanden som har betydelse 
för kommunen. 

2) Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade. 

3) Ansvara för att det hålls regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna. 

4) Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2–6 §§ 
kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller 
har intresse i. 

5) Årligen, senast i april månad, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet samt om verksamheten har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner att 
det förekommer brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

6) Svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intressen i, t.ex. genom att utse ombud och utfärda ägarinstruktion till ombud. 
 

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

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning  
Styrelsen ska:  

1) Ha hand om kommunens medelsförvaltning, förutom fastighetsförvaltning, och följa av 
fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter, att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

2) Ansvara för att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, handha kommunens 
donationsförvaltning samt, efter samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår 
i donation som förvaltas av den nämnden. 

3) Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 
4) Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (1997:614) om kommunal 

redovisning. 
5) Upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lag om kommunal redovisning. 
6) I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
 

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

• Uppta lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt. 
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• På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram samt andra riktlinjer. 

• Köp och försäljning av fastigheter upp till ett belopp som motsvarar 50 prisbasbelopp. 
• Försäljning av tomt- och industrimark inom planlagt område och inom de riktlinjer i övrigt 

kommunfullmäktige fastställt. 
• Ge berörd nämnd i uppdrag att upprätta detaljplaner som inte överensstämmer med 

fullmäktiges beslut avseende översiktsplan eller motsvarande beslutsunderlag som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

• I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, 
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning samt sluta annat 
avtal.  

• Tillstånd att använda kommunens vapen.  
• Besluta om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse 

eller när yttrandet inte hinner behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska, om möjligt, samråda 
med berörd nämnd vid handläggning av den här typen av yttranden. 
 

§ 8 Personalpolitik och personalansvar  
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning samt förvaltningschefer och 
förvaltningsekonomer. Styrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges 
nedan. 

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare och har då bland annat i uppgift att: 

• Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

• Förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 
§§ och 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområde. 

• Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

• Besluta om stridsåtgärd. 
• Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
• Verka och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen samt ge råd och 

biträde i personalpolitiska frågor. 
 

Uppföljningsfunktionen  
§ 9 Styrelsens uppföljning  
Styrelsen ska:  

• Övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna. 

• Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt. 
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• Övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 
• Två gånger under verksamhetsåret rapportera till fullmäktige hur kommunens samtliga 

verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda mål och hur den ekonomiska ställningen 
är under budgetåret. 

• Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 
direktiv. 

• Två gånger varje år lämna en redovisning till fullmäktige över motioner och e-förslag som 
kommit in till fullmäktige under året och som inte har slutbehandlats av fullmäktige eller 
nämnd. 
 

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

§ 11 Krisledning och höjd beredskap  
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap.  

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

I de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad, får styrelsen besluta om bistånd och ekonomiskt stöd 
enlig 4 kap. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap upp till ett belopp om 500 000 kr. 
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara 
m.m. 

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

 § 13 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i, och ansvarar för, kommunens externa och interna webbplats.  

 § 14 Författningssamling 
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Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 
tillgänglig på det sätt som lag kräver att den finns tillgänglig på. 
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B För kommunstyrelsen och 
nämnderna gemensamma 
bestämmelser 

§ 15 Uppdrag och verksamhet 
Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Styrelsen 
ska följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har 
bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. Styrelsen ansvarar för att bedriva sin verksamhet inom angiven 
budgetram. 

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

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

Styrelsen ska utse dataskyddsombud i personuppgiftsfrågor. 

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

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

- i reglemente, 
- genom finansbemyndigande. 

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

§ 19 Information, samråd och handläggning 
1) Styrelsen och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd 

erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information 
och underlag gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess. 
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2) Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 

3) Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Styrelsen beslutar om formerna för samrådet.  

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

5) När styrelsen tar emot ett ärende, som inte kan avgöras inom en månad, ska den 
sökande/berörde underrättas om att ärendet har kommit in och vem som kommer att 
handlägga ärendet samt om möjligt när ärendet förväntas bli avgjort. 

6) Styrelsen ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde 
att ha med styrelsen att göra. 

7) Styrelsen ska i sin handläggning av ärenden beakta klimat-, miljö-, tillgänglighets-, integrations-, 
mångfalds-, jämställdhets- och folkhälsofrågor, landsbygdssäkring samt FN:s barnkonvention 
och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 

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

§ 21 Självförvaltningsorgan  
Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning 
eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på styrelsens 
vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. 

Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

§ 22 E-förslag 
E-förslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i 
fullmäktige.  

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

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som har fått tillräckligt många röster men inte 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
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C Kommunstyrelsens 
sammansättning och 
arbetsformer 

§ 23 Styrelsens sammansättning  
Styrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av fullmäktige. 

§ 24 Sammanträden 
Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.  

§ 25 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena  

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Vid lika lång tjänstgöringstid ska den äldste av dem 
vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem vardagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange 
om utelämnande av handlingar ur beslutsunderlaget har skett.   
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§ 26 Offentliga sammanträden 
Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

§ 27 Distansnärvaro  
Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem vardagar i förväg anmäla detta till 
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på  
distans. 

Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen. 

§ 28 Närvarorätt 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 

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

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. 

§ 29 Ordföranden 
Ordföranden ska: 

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

 
Härutöver ska styrelsens ordförande under styrelsen: 

1) Ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning. 
2) Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor. 
3) Främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige. 
4) Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 

om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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§ 30 Presidium 
Styrelsens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. 

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  

Styrelsens ordförande är tillika kommunalråd i Tidaholms kommun och styrelsens vice ordförande är 
tillika oppositionsråd i Tidaholms kommun. 

§ 31 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.  

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

§ 33 Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Om inte ersättare valts proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige beslutade 
inkallelseordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 
fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare. 

§ 34 Jäv, avbruten tjänstgöring 
Ledamot eller ersättare, som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska 
själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling 
påbörjats.   

Ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får fortsätta att 
tjänstgöra när ärendet har handlagts.  
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

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

§ 36 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen fattar det 
med acklamation. 

§ 37 Reservation och protokollsanteckning 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Ledamöter och ersättare kan, om ordföranden godkänner, lämna en så kallad protokollsanteckning. 
Denna ska vara skriftlig och helst inlämnad i anslutning till ärendets behandling, dock före 
sammanträdets slut. Protokollsanteckningen får enbart beröra det beslut som är fattat i ärendet. 

§ 38 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Oavsett om sammanträdets ordförande hör till 
majoriteten eller oppositionen ska ledamoten höra till den motsatta sidan. 

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot, i enlighet med ovan. 

§ 39 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 40 Delgivningsmottagare 
Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller anställd som styrelsen 
beslutar. 
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§ 41 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska på styrelsens vägnar 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av annan ledamot i styrelsens arbetsutskott, 
och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.  

Styrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen lämnade direktiv 
underteckna handlingar på styrelsens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

§ 42 Utskotten 
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott (KSAU) med fem ledamöter och fem ersättare och ett 
personalutskott (KSPU) med tre-fem ledamöter och tre-fem ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta 
ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår en 
ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas.  

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer eller på initiativ av ordföranden 
eller när minst tre ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska vara tillgänglig för ledamot och 
ersättare senast fem vardagar före sammanträdet. 

För att utskotten ska handlägga ett ärende ska fler än hälften av ledamöterna vara närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 
behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till utskottet.  

Utskottets ledamöter ska ha rätt att delta i utskottets sammanträden på distans. Deltagande på 
distans regleras i § 27. 
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Beslut efter uppföljning av krisberedskapsarbete 
Länsstyrelsens beslut är att avsluta detta uppföljningsärende.  
 
Redogörelse för ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Tidaholms kommuns arbete en-
ligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).  
 
Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av LEH 
och hur kommunen arbetar med aktuella överenskommelser mellan Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB).  
 
Syftet med LEH är att kommunerna ska vidta åtgärder för att minska sårbar-
heten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer. 
Enligt LEH 2 kap. 9§ ska kommunen hålla Länsstyrelsen informerad om 
vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapslä-
get. 
 
Länsstyrelsen har följt upp kommunens verksamhet genom att granska års-
redovisning och relevant dokumentation, samt genom ett uppföljningsbesök 
tisdagen den 25 november 2021.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen uppfyller kraven enligt LEH.  
  
Kommunen har genomfört förebyggande och förberedande åtgärder som 
stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar. Kommunen sam-
verkar och samarbetar inom Samhällsskydd Västra Skaraborg (SMS) samt 
med lokala och regionala aktörer, inklusive övriga kommuner i Skaraborgs-
regionen.  
 
Kommunen har sparade tilldelade medel gällande krisberedskap och civilt 
försvar. Kommunen har redovisat en aktuell plan som beskriver hur de spa-
rade medlen ska användas under de kommande åren.  
 
Inför nästa mandatperiod rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen ut-
vecklar följande delar i arbetet med krisberedskap: 
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 I kommande version av krisledningsplanen tydliggöra gällande vilka 
arbetsuppgifter centrala krisledningsorganisationen ska hantera samt 
tydliggöra att kommundirektören är beslutsfattare i krisledningsorga-
nisationen. 

 
 I kommande arbete med risk- och sårbarhetsanalys även involvera de 

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

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

 
 Överväga att skapa en delegation som omfattar kommunens möjlig-

heter att agera enligt LEH 4 kap.  
 

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

Länsstyrelsen bedömer att Tidaholm kommun genomför ett strukturerat ar-
bete med krisberedskap, känner till sina risker och sårbarheter och därmed 
har en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet.  
  
Sammanfattning av kommunens arbete enligt LEH 
De anteckningar som delats med kommunen efter uppföljningsbesöket redo-
visar mer detaljerade slutsatser. Nedan följer en sammanfattning av kommu-
nens arbete när det gäller de uppgifter som regleras i LEH.  
 
Analys och planering, 2 kap. 1§ 
Kommunen har redovisat en risk- och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen en-
ligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5). Viktigt för Tidaholm 
kommun att fortsätta arbetet med att åtgärda de sårbarheter som identifie-
rats. Det stärker kommunens förmåga att motstå och hantera kommande ex-
traordinära händelser.  
 
Kommunen har ett styrdokument, Policy – samhällsstörningar och extraor-
dinära händelser, som antagits av kommunfullmäktige, och en Ledningsplan 
– samhällsstörningar och extraordinära händelser.  
 
I kommande version av ledningsplanen kan kommunen förtydliga gällande 
arbetsuppgifterna lägesbild, lägesrapportering och analys, tydliggöra be-
slutsfattarens roll samt beskriva hur en lokal ISF (inriktnings- och samord-
ningsfunktion) är tänkt att organiseras. 

 
Krisledningsnämnd, 2 kap. 2-6§§ 
Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisled-
ningsnämnden har ett aktuellt reglemente.   
 
Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda, 4 kap. 
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Kommunen är medveten om möjligheten att lämna bistånd till annan kom-
mun och enskild som har drabbats. Bistånd till enskild står reglerat i regle-
mentet för krisledningsnämnden. Att begära eller medge bistånd till annan 
kommun eller region under en extraordinär händelse är inte reglerat i kom-
munen. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen att tydliggöra detta 
samt överväga att då även skapa en delegation som underlättar beslutsfattan-
det utan att krisledningsnämnden behöver vara aktiverad.  
 
Geografiskt områdesansvar, 2 kap. 7§ 
Kommunen är medvetna om vad uppgiften gällande geografiskt områdesan-
svar innebär och avser utveckla detta. Kommunen har inte någon egen 
funktion för tjänsteman i beredskap men har en rutin med räddningschef i 
beredskap för att i tidigt skede nå kommundirektören vid en extraordinär 
händelse.   
 
Utbildning och övning, 2 kap. 8§ 
Kommunen har en plan för mandatperiodens utbildningar och övningar 
Kommunen har deltagit vid samtliga kvartalsvisa regionala samverkans-
övningar som Länsstyrelsen anordnat. 
 
Rapportering, 2 kap. 9§ 
Kommunen har rapporterat den obligatoriska årsredovisningen, en risk- och 
sårbarhetsanalys, ett styrdokument, en krisledningsplan, en övnings- och ut-
bildningsplan samt ett reglemente för krisledningsnämnden.  
 
Kommunen bedöms ha förmåga att hantera Rakel och WIS och därmed 
kunna rapportera sitt läge till Länsstyrelsen vid en pågående kris. 
 
Statlig ersättning, 5 kap. 
Kommunen har redovisat hur den statliga ersättningen använts enligt Läns-
styrelsens och MSB:s anvisningar. Den statliga ersättningen används i enlig-
het med kommunöverenskommelsen.  

Kommunen har ett överskott av tilldelade medel. Kommunen har 2022 redo-
visat en skriftlig plan till Länsstyrelsen hur de sparade medlen ska användas 
under de kommande åren.  

Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap, 3 kap 
Kommunen har påbörjat arbetet utefter överenskommelsen om civilt försvar 
2018-2020. Kommunen har deltagit i TFÖ 2020. 
 
 
 
I detta ärende har funktionschef Pontus Rotter beslutat och beredskapshand-
läggare Pehr Johansson varit föredragande.  
 
 
 
Pontus Rotter 
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   Pehr Johansson 
    
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
 
Bilaga 
Anteckningar från uppföljningsbesök. Anteckningarna har sedan tidigare 
kommunicerats med kommunen inför beslutet. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 88 Beslut om rapport över systematiskt 
arbetsmiljöarbete för Tidaholms kommun 
KS 2022/130 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten samt att 

lägga den till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, ska arbetsgivare 
varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs 
detta i form av checklistor som sedan redovisas i rapportform. Nämnderna är ansvariga för 
arbetsmiljön i sina respektive verksamheter men kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för 
kommunen som helhet.  

Checklistorna visar att det över lag är en god arbetsmiljö i Tidaholms kommun men att det även 
finns förbättringsområden.  

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

rapporten samt att lägga den till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 

2021”, personalkonsult Sofia Petersson, 2022-03-17. 
 Rapport ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 Tidaholms Kommun”.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/130 

2022-03-17 Kommunstyrelse 
Handläggare: Sofia Petersson, personalkonsult 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 
Tidaholms kommun 2021 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare 
varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Tidaholms kommun görs 
detta i form av checklista som sedan redovisas i form av rapport. Högst ansvarig för arbetsmiljön i 
kommunen är nämnderna och därför behöver denna information komma dem till känna. Allra 
högst ansvarig för arbetsmiljön är kommunfullmäktige, därav redovisas en sammanställning av 
nämndernas rapporter där.  

Tre checklistor har genomförts, årlig uppföljning, chefens arbetsmiljö och OSA (ny för i år). De 
arbetsskador och tillbud som inkommit redovisas och kommenteras också.  

De registrerade tillbuden är liksom tidigare år färre än arbetsskadorna och det är ett antal som 
har bedömts vara allvarliga och har således anmälts till Arbetsmiljöverket.  
 
Alla tre checklistorna/undersökningarna visar över lag god miljö i Tidaholms kommun, men 
självklart finns även förbättringsområden. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt kopplat till 
respektive checklista och åtgärder finns även listat. Riskbedömning och handlingsplaner är 
upprättade i Stratsys. 

Det är något sämre uppslutning på uppföljningen än tidigare år och detta har sin förklaring i 
pandemin och att det har varit svårt att samla grupper för att kunna genomföra ex. APT. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
✓ Rapport årlig uppföljning 2021 Tidaholms kommun. 
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1 Inledning 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Om arbetsmiljöarbetet inte har fungerat bra skall det förbättras. 

Nämnden ska behandla en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

april månad. 

Denna rapport avser perioden mars 2021 – mars 2022. 
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2 Sammanfattning 
Liksom tidigare år är resultatet av Tidaholms kommuns årliga uppföljning över lag god. 

Detta trots ytterligare ett ansträngande år i pandemins spår. 

Tre checklistor har genomförts, årlig uppföljning, chefens arbetsmiljö och OSA (ny för i 

år). De arbetsskador och tillbud som inkommit redovisas och kommenteras också. 

De registrerade tillbuden är liksom tidigare år färre än arbetsskadorna och det är ett 

antal som har bedömts vara allvarliga och har således anmälts till Arbetsmiljöverket. 

 
Alla tre checklistorna/undersökningarna visar över lag god miljö i Tidaholms kommun, 

men självklart finns även förbättringsområden. Dessa beskrivs mer ingående i avsnitt 

kopplat till respektive checklista och åtgärder finns även listat. Riskbedömning och 

handlingsplaner är upprättade i Stratsys. 

Det är något sämre uppslutning på uppföljningen än tidigare år och detta har sin 

förklaring i pandemin och att det har varit svårt att samla grupper för att kunna 

genomföra ex. APT. 
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3 Arbetsskador och tillbud 
  Antal 

Arbetsskador 189 

Tillbud 127 

Liksom alla tidigare år är antalet registrerade tillbud färre än antalet arbetsskador trots 

att det i den bästa av världar borde vara tvärt om. Detta för att kunna undvika att en 

arbetsskada uppstår och kunna vidta åtgärder. Dock är en stor anledning till det högre 

antalet arbetsskador det stora antal som rapporterat in sjukdom i Covid-19. 

Sju av tillbuden och en av arbetsskadorna har bedömts som allvarliga händelser och har 

således rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Arbetsskadan rör sig om en bruten arm 

och tillbuden mest kring olika typer av hot/våld och även här en anmälan om Covid-19. 

Annars är det liksom tidigare år de två stora förvaltningarna, och 2021 särskilt vård 

och omsorg, som står för de flesta registreringarna. Det rör sig då om olika typer av 

belastningstillbud, hot/våld från elev/brukare, falltillbud, olyckor vid fall samt 

belastningsskador. 
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4 Uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

4.1 Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Kommentar 

 

Sammanfattningsvis ser uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bra ut. De 

flesta av frågorna får övervägande positiva svar. 

Man anser att det finns tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, att det 

är med som en naturlig del i verksamheterna samt att medarbetarna medverkar i 

arbetet. Man gör sin årliga uppföljning och använder sig i god utsträckning av 

företagshälsovården. 

Det som kan förbättras (men som ändå får anses blivit bättre sedan föregående år) är 

riskbedömningar i verksamheterna, både i den löpande vardagen samt vid större 

förändringar. 

Frågorna som handlar om fördelning av arbetsmiljöuppgift är inte relevanta hos alla, 

därför blir också svaren något missvisande. Det måste tas med till nästkommande år 

att skriva om dem alternativt få in ett annat svarsalternativ ex. ej relevant för att få ett 

mer rättvisande svar. 

Frågor 

1. Ingår systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten? 

 

2. Medverkar medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 
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Frågor 

3. Medverkar skyddsombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

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

 

5. Känner du till att det finns en arbetsmiljöpolicy? 

 

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

 

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

 

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

 

9. Är uppgiftsfördelningen skriftligt dokumenterad? 

 

10. Utförs regelbundna riskbedömningar? 

 

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

 

12. Dokumenteras riskbedömningarna skriftligt? 

 

13. Görs utredningar av tillbud, ohälsa eller olycksfall? 

 

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

 

15. Finns det en skriftlig handlingsplan på åtgärderna? 
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Frågor 

 

16. Görs årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 

17. Anlitas vid behov företagshälsovård eller motsvarande? 

 

4.2 Chefens arbetsmiljö 

Kommentar 

 

Även här är det något färre chefer som har svarat på checklistan och delvis är det pga. 

frånvaro och en del tillförordnade chefer som inte ansett sig vilja svara på 

undersökningen. 

Checklistan visar att många delar i chefs-/ledarskapet är goda, däribland målsättningar 

för verksamheten, tydligt chefsuppdrag, befogenheter att fatta beslut, 

introduktionsprocess, samt att företagshälsovården används vid behov. 

Det finns också vissa delar som är i behov av förbättring och dessa delar är delvis 

återkommande från föregående år. Det är bland annat osäkerhet i prioriteringar vid 

tidsbrist, för många underställda, administrativa stödet behöver bli bättre, mer stöd vid 
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påfrestande situationer. Dessutom känner man att det görs få riskbedömningar. 

Några chefer skriver att de inte signerat arbetsmiljöuppgift, men detta är troligtvis för 

att de är nya och inte hunnit det än. Man upplever också en del osäkerhet kring sitt 

arbetsmiljöansvar, och då kring kunskaper, resurser och befogenheter. 

Frågor 

1. Finns det tydliga mål för verksamheten? 

 

2. Upplever du att ditt chefsuppdrag är tydligt? 

 

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

 

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

 

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

 

6. Får du tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget? 

 

7. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) du som chef har? 

 

8. Finns det utrymme och möjlighet för dig att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs? 
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Frågor 

 

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

 

10. Genomförs det möten med närmast överordnad chef om: verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi? 

 

11. Har du möjlighet att få kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå som dig? 

 

12. Vet du hur du kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning? 

373



Tidaholms kommun,  Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2022 14(22) 

Frågor 

 

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

 

14. Vet du vad kränkande särbehandling är? 

 

15. Vet du hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas? 

 

16. Har du fått en introduktion som gjort att du fått god insikt och kunskap om din arbetsplats och roll? 
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Frågor 

 

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

 

18.Vidtar din chef åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande och kan leda till ohälsa hos dig? 

 

19. Utifrån vad som framkommit i resultat- och medarbetarsamtal, APT, skyddsronder osv. – görs 

riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin? 

 

20. Anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering? 
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Frågor 

 

21. Har du signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter? 

 

22. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för dina arbetsmiljöuppgifter? 

 

23. Är du medveten om att du kan returnera arbetsmiljöuppgift  när du inte har kunskap, resurser eller 

befogenheter? 
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4.3 OSA 

Kommentar 

 

Denna checklista/undersökning är ny i den årliga uppföljningen och utgår från 

Arbetsmiljöverkets föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö". I föreskrifterna 

ingår tre områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande 

särbehandling. 

Fråga 15 är "felvänd" och behöver skrivas om till nästa års undersökning. Här tolkas 

svaret positivt trots den övervägande röda svarsfärgen i diagrammet. 

Undersökningen är som sagt ny och det får anses vara därför som svarsfrekvensen är 

låg. Detta kan självklart inte accepteras utan målsättningen till nästa års uppföljning blir 

att en större andel ska ha svarat. Detta är viktiga frågor som blir viktigare för varje år 

som går. 

Av de grupper som har svarat kan man utläsa att precis som övriga undersökningar i 

uppföljningen är det mesta positivt. Men man kan utläsa att det som skulle behöva 

förbättras är kompetensutvecklingen vid tilldelningen av nya arbetsuppgifter, 

svårigheter att anpassa resurserna efter kraven samt uttaget av raster. 

Eftersom svarsfrekvensen är låg är det svårt att få en enhetlig bild, men det ska som 

tidigare skrivet förbättras till nästkommande år. 

Frågor 

1. Vet du hur arbetsuppgifterna ska prioriteras när tiden inte räcker till? Diskussionsfrågor: Vad är viktigast? Hur 

avlastar vi varandra? 

 

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

säkert sätt? 

 

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

 

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

varandra? 

 

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

 

6. Får du när du tilldelas nya arbetsuppgifter möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utföra dem? Ex. 

kollegialt lärande, utbildning, kurs. 

 

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

tempo? 
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Frågor 

 

8. Är det möjligt att anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet så att ohälsosam arbetsbelastning kan 

undvikas? Ex. vid arbetstoppar eller perioder med för hög arbetsbörda. 

 

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

personalmöten, APT osv. 

 

10. Finns det tillräckligt med stöd för att undvika att ev. starkt psykiskt påfrestande arbete leder till ohälsa? Ex. 

hot och våld, otrevliga ”kunder”, komplexa arbetsuppgifter, etiska dilemman osv. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

17. Vet du vart du som medarbetare ska vända dig om du lagt märke till, misstänker eller blivit utsatt för 

kränkande särbehandling? 
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5 Förbättrande åtgärder 
- Öka svarsfrekvensen på OSA-checklistan för att nästkommande år kunna göra en 

mer rättvisande analys för hela kommunen. Denna uteblir i år. 

- Få anmälda tillbud. Fortsätta arbetet på enheterna med att lyfta upp frågan och 

använda APT-materialet som tagits fram specifikt för denna fråga. 

- Prioriteringsordning för chefer. Denna tas med från föregående år. I detta också 

diskutera arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbete och riskbedömning av chefers 

arbetsmiljö. 

- Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer för att stärka dem i sina 

kunskaper och öka säkerheten kring att de vet vad som ska göras och när det ska 

göras. Avonova har tagits in i detta arbete för att göra det från grunden. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/319 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Beslut om entledigande från 
uppdrag Gunilla Dverstorp (M) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gunilla Dverstorp (M) från sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden, ledamot och ordförande i valnämnden samt ersättare i 
Tolkförmedling Västs direktion från och med XXXXX. 

Ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) har begärt att bli entledigad från sina förtroendeuppdrag i Tidaholms 
kommun.  

Gunilla Dverstorp (M) är ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, 
ersättare i social- och omvårdnadsnämnden, ledamot och ordförande i valnämnden samt ersättare 
i Tolkförmedling Västs direktion. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande, 2022-04-18. 

Sändlista 
Gunilla Dverstorp (M) 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Valnämnden 
Tolkförmedling Väst  
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Till 

Fullmäktige i Tidaholm 

 

 

 

 

Jag avsäger mig mina förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun. 

 

Tidaholm 18 april 2022 

Gunilla Dverstorp (M) 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/404 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Gunilla Dverstorp 
(M) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXXX till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2022-05-30 till 2022-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-05-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Gunilla Dverstorp (M).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2022-04-18. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Den valde  
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Till 

Fullmäktige i Tidaholm 

 

 

 

 

Jag avsäger mig mina förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun. 

 

Tidaholm 18 april 2022 

Gunilla Dverstorp (M) 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/406 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i social- 
och omvårdnadsnämnden efter Gunilla Dverstorp 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXXX till ersättare i social- och omvårdnadsnämnden 
för perioden 2022-05-30 till 2022-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-05-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Gunilla Dverstorp (M).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i social- och 
omvårdnadsnämnden. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att 
presentera vid kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2022-04-18. 

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Den valde 
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Till 

Fullmäktige i Tidaholm 

 

 

 

 

Jag avsäger mig mina förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun. 

 

Tidaholm 18 april 2022 

Gunilla Dverstorp (M) 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/408 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ledamot och 
ordförande i valnämnden efter Gunilla Dverstorp 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXXX till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2022-05-30 till 2022-12-31. 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXXX till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2022-05-30 till 2022-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-05-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Gunilla Dverstorp (M).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ledamot samt ordförande i valnämnden. 
Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Gällande ordförandeposten kommer valberedningen att 
presentera sitt förslag på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2022-04-18. 

Sändlista 
Valnämnden 
Personalenheten. 
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Till 

Fullmäktige i Tidaholm 

 

 

 

 

Jag avsäger mig mina förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun. 

 

Tidaholm 18 april 2022 

Gunilla Dverstorp (M) 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2018/293 

2022-05-20 Kommunfullmäktige 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse- Fyllnadsval av ersättare i 
Tolkförmedling Västs direktion efter Gunilla 
Dverstorp (M) 
Förslag till beslut 

- Kommunfullmäktige beslutar utse XXXX till ersättare i Tolkförmedling Västs direktion 
för perioden 2022-05-30 till 2022-12-31. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska under sitt sammanträde 2022-05-30 behandla ärende kring beslut om 
entledigande av uppdrag Gunilla Dverstorp (M).  

Kommunfullmäktige ska därefter förrätta ett fyllnadsval av ersättare i Tolkförmedling Västs 
direktion. Moderaterna har meddelat att det kommer att finnas ett förslag att presentera vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande 2022-04-18. 

Sändlista 
Tolkförmedling Väst 
Den valde 
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Till 

Fullmäktige i Tidaholm 

 

 

 

 

Jag avsäger mig mina förtroendeuppdrag för Tidaholms kommun. 

 

Tidaholm 18 april 2022 

Gunilla Dverstorp (M) 
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                    2022-03-2214:49:36
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare, Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund som en undertecknare.
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                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.
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                    Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.
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                    Pelle Ekholm på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2214:53:16
                    Elof Jonsson på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Eva Reinhold på Skaraborgs Kommunalförbund signerade.
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                    Alla undertecknare i Skaraborgs Kommunalförbund har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Elof Jonsson (6408546):
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SDO for Eva Reinhold (6408554):
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SDO for Pelle Ekholm (6408556):
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Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2829386/cf46d26a2132bc08977aa0f50965c5b250ec72a2/?asset=verification.pdf




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-2207:31:53
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2207:42:20
                    Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-2207:43:00
                    Mattias Bygghammar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Mattias Bygghammar (6397598):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'b01bb71f-979e-4606-8041-e915ca848f7e', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1726523999000', 'notBefore': '1631743200000'}, 'user': {'name': 'MATTIAS BYGGHAMMAR', 'surname': 'BYGGHAMMAR', 'givenName': 'MATTIAS', 'personalNumber': '198606221979'}, 'device': {'ipAddress': '89.160.23.202'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmNDUGF2dXMzbC9kRldPakxFQUJnZGhHdWdtQ3gyS1AzMVVxOVRBa3dXQ0U9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5tQWszeVhjYm5YdkV2bGgrOGV5RlBRVVlnR29HK3RybmM4M3h4QlFSZ21vPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5NRWFkL3ZOWnRlZjYwNnBDRDBERWZSc1U0QUZxYjQ5SFBNVGR1SGlBY1RJY29mYndLNGdZUlJwYWFxS3M3WDFac2VGMjY5UnY4TW93SVZnUE95U3hZM292eklrdGRCMW1ZeGRXQm9KN2JXTlhrV2tRNER6VXdJSEZsVVVwYUZybWl1bWhHOTdUSi96cmlyOTllamVMalVHODkzb0RnTmN0eUM0cS94clBGZVAwdXQxU1hEMDlUKzlsa1NldWR6YUtMTDdFM2k1UWQ4SDdRaTlsbjFkK3J4YXg3UjlhNG1QTEltYTBwL1VJaHRyNEhuR1RUcTlkU0dxaFRuRmEwRzlWQjZwL2xBRTBMRkw0R2J3bWRkUGFxcmtYTE1sSUtqbU1YQUs5dUxVWGtHUElFb0lBeTdlWHhpNGVwaDROOW55aDFnMlIxTG43a09jYWVtOGcxeFZqSlE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVnpDQ0F6K2dBd0lCQWdJSVlJN3cwaDJGZVZnd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3T1RFMU1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdPVEUyTWpFMU9UVTVXakNCd1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLUWxsSFIwaEJUVTFCVWpFUU1BNEdBMVVFS2d3SFRVRlVWRWxCVXpFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazROakEyTWpJeE9UYzVNVG93T0FZRFZRUXBEREVvTWpFd09URTJJREU1TGpVMktTQk5RVlJVU1VGVElFSlpSMGRJUVUxTlFWSWdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1Sc3dHUVlEVlFRRERCSk5RVlJVU1VGVElFSlpSMGRJUVUxTlFWSXdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFERnZPQjN3QzdYWXB1QWZ3R01qSHM4eUg3VXBCRFNrZ1A3MUpTZWpOL2RLeVVYMVY0eHppS0IreTJlOTNZVWpmemFqNHlHTEZtWXdnamNRdWV2T0NDajRUUXp1aitJbEd5ek95SkRtdDBWVXNtS3BMYXp1a2t0UEFMZXJwbkoxMVEycXBJay8yWmhiNHd3N3BTRzFBLzNUd1JqZW5tWWVyZGRXS0Q5NXl3eEFwWFkyMGlablNlRFVwNFcxNEJwRFBtVmg1TXkxOC9ZblRPNXh4aTFMQXBWc0Ewek5PRGlPUDlMT0NKSWUyMGlhUGNSOHVZVjA1dG5ZajJvQVdtdGt1dFc1QjlkZnhvQk9mS2s0VGtpa1lmd1YxejE5c0xMcHNMRStvV2FUaXpQRlJLTE84VHA1REpDVjkvMUZXaUUwNE54aUt2dkIxM3dXM05TTTcvaWp3RkJBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVU3bjAzNnJBTDZOaktPRGQzWjJGTUtadmRGOEV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUdZakF0S2pzVTcybmVGVHV0N3VPUXJkSzg3aW5jNDc5RjFKUW51alBoVWZFWkpDZlpiZWpVdHVnZURUNmhrTXV5K2FLNERUZ1NvMk05VnNJYTNRY3VZbURpL3F0NE1ya3FyZW96QWNYTmNBa1RNSEszUE1mRXJRNVM3bjdXa0NDcHZlTVRCMGtXT1pBUURoejZtVjBNQmJOdFJHSGJybzBXZUFBL01kYTMyMDB5WWlraVlHWnRhaS9CMjBmM1dnRlArVGRoRzJJUTRFVEtmYTJjUFNSeklxNkpMNGp5Tm1SMkJFeFFDbWNCbW9iSVdXWTE1V0NqQkw2MU44NHRGUDFIM0tua2JtNUtDSkZ4SVpuUDFYcDUyRWxRa1Z5dkNpTTN2OHpCQzk2YUwyWVo4eE4zNWFsVkdOMWJpbHVIUllGZUg5UmpyK2xHWFVKY3JKYzlzWmV4VUR6RzJodEhsZ3FCT1c5THpjYjFETURzMm1hSmN3dURiRERiRWVCcCtzdlFwRW9lL0VvOGZCR01WRmhIaHRubFNmMlAzMnhBZUNSWDJ5SzNlaUtZSEx3R21JWSt3UnMyMzhINjlFNFlxZnZ0eFZQRVpRYUxYb293aWoyY1BFU0dkdW9uNDdESTJ3d3JBYVNiSGNuZzhJaXhDSHI0dnJPWTB6SGxyZ2RPWHJzSnNNdWcrTEh6d01razlmVkJzZWtQd2JQK3hNNHFEamlGZnpDOHd0R0FsVGNRa2I1YXk5SGpuQ0RQRnJpbXI0cFoyMHZ1OEdyYVl6emtNc0g0aHVJY3FlSzZ2ZUJObUlPeDBSbURMWUY0b1JBeW9MSWMrZGNNaXhlNEY3eUZBaFJyM2JmVUFVSUZvVEJzd1JTbzE4dWFWVkxEa2w1MWdNZCtINkxkWUZJRWtIPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNamd5TkRrM01TQnpiMjBnVFdGMGRHbGhjeUJDZVdkbmFHRnRiV0Z5SUdaeXc2VnVJTU9XYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJQ2cxTlRZd01qa3ROamMwTUNrPTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpTURWak9UQXpNelF3WXpFMVl6QXhORFU0TkRCaE9XVmxNMlEzWkRNeU5URmpZamMwWm1ZM1lpSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNKbVpEUXhZalJtTlRsbE56YzBNRE14TjJaaE1HTTNOalUwTVdZd1pEQmpNMlZrTWpRMk5qTTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlPRFF1TVRjdU1qRTVMalU0SWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFXUWlPaUFpYURkTVVVYzFTV01pTENBaVlXZHlaV1Z0Wlc1MFgybGtJam9nTWpneU5EazNNU3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MFgybGtJam9nTmpNNU56VTVPQ3dnSW5CaGNuUnBaWE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURVeE56WTVNemdzSUNKdVlXMWxJam9nSWx4MU1EQmtObWh5YkdsdVozTWdVSEpwWTJWM1lYUmxjbWh2ZFhObFEyOXZjR1Z5Y3lCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZd01qa3ROamMwTUNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOak01TnpVMk55d2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWt4cGJHeGlaWFJvSUVkMWMzUmhabk56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWliR2xzYkdKbGRHZ3VaM1Z6ZEdGbWMzTnZia0J3ZDJNdVkyOXRJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJQ0lyTkRZZ056QWdPVEk1SURJeUlEZzNJaXdnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEVXhOelk1TmpNc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lseDFNREJrTm1oeWJHbHVaM01nVUhKcFkyVjNZWFJsY21odmRYTmxRMjl2Y0dWeWN5QkJRaUlzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJMU5UWXdNamt0TmpjME1DSXNJQ0pqYjNWdWRISjVJam9nSWxORklpd2dJbU52Ym5OMWJXVnlJam9nTUN3Z0luQmhjblJwWTJsd1lXNTBjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTmpNNU56VTVPQ3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrMWhkSFJwWVhNZ1FubG5aMmhoYlcxaGNpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0p0WVhSMGFXRnpMbUo1WjJkb1lXMXRZWEpBY0hkakxtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmVjE5WFgwPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNVndzSUU5dVpXWnNiM2NzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+YjlMYlNSdFo1Y21DTEhjYlV1cXBxSXZMb3RjPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOaTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU15NHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5wTndHTFdLUXgwa0JTeS8zRW1FUDhOV1U1UmM9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzIyMDc0MzAwWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCGCO8NIdhXlYgAAYDzIwMjIwMzIyMDc0MzAwWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgSxQfVMv9/REo4yTC3I1xfpgvGeRpPr7JkDthY7zlbkcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAG3L3EaclG71X8hvuc6KRDqUB1AtiNzzktUzATMThT7joWQMmROTc27L1qEq41POkW0TwBGmTxQZpNNwkuQnGZNKMrNPlo3G2+FEfV+P2gZ+uQz8RkkkyHrYUeF/um5kR/KpPwcoBHblZMqW4qRNePvHp+5v9GLmb/AHzn4sH4n3fKAB66QL5UuTrcT7IzubA4oB2sI0OGd5/ll+uWavAd91EBqLqA5wDlRB5HfQ52xoEVjfHiFapGj4sfdIA0+K01fJqhVkVIYh2oW4RVzjywFSHPvvZJ4DLMuj8mDIn3z00gAqxtRUaFV5aW22qc0jwGs//qjHF5d87ilQTJzWwrCgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}


Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2824971/7d72c32b4a89788dcbcd39a656993c491ccee00e/?asset=verification.pdf


 ========================= ====================== ================ ============================================================================================== 
  Time                      Name                   IP               Activity                                                                                      
 ========================= ====================== ================ ============================================================================================== 
  2022-03-14 14:02:09 UTC   Maria Holmlund         81.216.66.68     The document was created                                                                      
  2022-03-14 14:02:12 UTC   Maria Holmlund         81.216.66.68     The document was viewed                                                                       
  2022-03-14 14:04:21 UTC   Maria Holmlund                          A signing request email was sent to "ULLA GÖTHAGER" at "ulla@gothager.se"                     
  2022-03-14 14:04:21 UTC   Maria Holmlund                          A signing request email was sent to "Lars Olof Elinderson" at "lars.elinderson@falkoping.se"  
  2022-03-14 14:05:46 UTC   ULLA GÖTHAGER          66.102.9.42      The signing request email was opened by the signer                                            
  2022-03-14 14:05:59 UTC   ULLA GÖTHAGER          2.57.245.240     The document was viewed by the signer                                                         
  2022-03-14 14:06:07 UTC   Penneo system          2.57.245.240     The document was viewed                                                                       
  2022-03-14 14:06:07 UTC   Penneo system          2.57.245.240     The document was viewed                                                                       
  2022-03-14 14:06:56 UTC   ULLA GÖTHAGER          2.57.245.240     The signer signed the document as Undertecknare, Undertecknare                                
  2022-03-14 16:12:35 UTC   Lars Olof Elinderson   81.237.216.222   The document was viewed by the signer                                                         
  2022-03-14 16:12:37 UTC   Penneo system          81.237.216.222   The document was viewed                                                                       
  2022-03-14 16:13:25 UTC   Penneo system          81.237.216.222   The document signing process was completed                                                    
  2022-03-14 16:13:25 UTC   Lars Olof Elinderson   81.237.216.222   The signer signed the document as Undertecknare, Undertecknare                                
 ========================= ====================== ================ ============================================================================================== 



{"documentKey":"57H8C-P2O3S-EA14A-LBM3T-CWQNE-8PSN3","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-03-14T14:06:56Z","subtype":null,"ip":"2.57.245.240","signatureLines":[{"role":"Undertecknare","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe390bb39eb8a02.xml","validations":[],"signerSerial":"195102165569","type":"bankid_se","signerName":"ULLA GÖTHAGER"},{"signTime":"2022-03-14T16:13:25Z","subtype":null,"ip":"81.237.216.222","signatureLines":[{"role":"Undertecknare","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fb8d0e4a24fd028.xml","validations":[],"signerSerial":"194905045714","type":"bankid_se","signerName":"Lars Olof Elinderson"}]}


         uN3QGz2Gxz6LjWp1LgjMpkcpqHduNWriF7H9YkyujeI=     NW06hU+Nhlb0X9cT54vVg6qFRmIjccIJFlDVREZN7SY= sNX1OuNmlTjB92LOtrfcYuwbbRowRynVtYLPclT73Kjb7z1KEDQUA8P36uQAt6wZZ7xKBFjTD5x3LZopEqDRKZl9tIphQzdHyc+6iEUb63tx468m8kMfPxKZw/L/FgoWvjAvuvXpVy47KhLIBpjgjR6t0Fsf+30Ihy5Bf/k1W8FCwz9liuV478oG1iezAHFfaLI4N67WYWiuA8pP4xz3amFDF6eNlD9etBa5bB5sAeJx4fPTse2JVeoAu7W7uZwGPFFxNMaGlXomLmUVJROjHvFZp8AS8oiLZvvDcF1/x5nGX/8poP7hY58VlPqG2aQZX+BkfFVNENEXsmlPOfIUjQ==   MIIFnzCCA4egAwIBAgIIOa95xR2AfJswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTEgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMDEyMTIyMzAwMDBaFw0yMzEyMTMyMjU5NTlaMIHgMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQEDApFbGluZGVyc29uMRIwEAYDVQQqDAlMYXJzIE9sb2YxFTATBgNVBAUTDDE5NDkwNTA0NTcxNDE9MDsGA1UEKQw0KDIwMTIxMyAxMy41MSkgTGFycyBPbG9mIEVsaW5kZXJzb24gLSBCYW5rSUQgcMOlIGZpbDEdMBsGA1UEAwwUTGFycyBPbG9mIEVsaW5kZXJzb24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDxUOqicwHtBf9PXu1yOYKUphX6RmEBIjCBBozk991b1VXIvCNUfNSD2w2nskvVKK6wDd8PrassZZSCMtNrNGCeM+yT6GQ93kVvO4mKqmQE1y8BMAcwLdFagoJ37fa1Crj8EGapVuVUGaEZTgOnCC5JmJqEW0SehBtyJZVxSH22J115uOkQJMBsGtWMDWIZR9RwsEI6csIXiwqngerwa+jD4f2872kSF5kElvF+qCNJJk+aDRXln0ZgQIJskANahArVqGhf84HKrfu4HUv2Tc4lSABfFqJ/eI39XagyFszvuj8uQvVFqNTgI2uJ0fb9LVxW9HqXp0EbS+/OQNBWxaK9AgMBAAGjgaUwgaIwOwYIKwYBBQUHAQEELzAtMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcC5yZXZvY2F0aW9uc3RhdHVzLnNlMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBS55CfezMqcjUZRbX8R1BR416OWZzAdBgNVHQ4EFgQUEQBSAOW/n1LEmWNYdOiuKlX01GcwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJ7jr/BZwvMPE4GH3MDr8W3JQN6+mgGu2OP3c9oKi8Il0+A6MxVYYhmAN74g6aoITw51z4vi2hu7QYfetPnH2ya5sXEVEuZZepQsfYOLtWZZy09WBTwLV1eUB496rdJ1OpxOtcpcRjNXRH9mUcW4nHrP34RIbIHnzGBje7as6EPDhugwa0bXbNmdxEM9FHuscu8tdeVhqrCW1xgFTmpmQmk7Sx+2ktOEK1ezSk88ufiGd3Bov362OzMsznFIKA9juM6A1SHWh5R7AvSkm5ta7rskzW5oJhNjRkjveOIvVqNHZn5qepDOskGWz+IJf0cUefIYJyxi5A3aI+7BLROkpLNiMurqWiI0wwXegKpB/UDSuRv1GpGoXyOXEcK/loSregZk3jFD4NeUCCvFf7eE4Uo3tYKAHsgdLGmc8iYVPyF+MhwSKRyZNqOHx08HKQ1oWgGt35c0lQVOXqKoUCvf0Ubd2LQ/1kF49z5MfRvh0L0bfr8KlBp/rVSIX3J3WC20frKuFxEJhK/hXxIo4FBmcV2gc6YFi+pH530WqH6c5x1Z2bFz22WyFCd4ry/mnhGRI4Os30d/4YKgndOY8BQz1pw5qZ2k1oB6w9vb1KyrGeFX/xp6lLXZ2ITGvl2EYHfm8V4TDX4xB9sWgPJ6lbohe8z0S+RmCIlY9JziBM+efx/7 MIIGHDCCBASgAwIBAgIIJl0PyMQIMbgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgYsxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxMjAwBgNVBAMMKUzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTEyMTIxMzEwMTEwM1oXDTM0MTIwMTEwMTEwM1owgZUxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxPDA6BgNVBAMMM0zDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTEgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBANNE9QA48lRRdN25GpzylnPF5F60S65ecUes5OV2V5Yp88RKckRAdmliFwh/eRcjvZewFAggOjqRT71c/lNUo2IopYV0HvwvbZzodVoamxx1gvW6oO+Hiov7t79XitkAFc9r2b49yKRT3bcGgv499XJzIttTtB1srGU0b2o2AfM18HEk5/JlOpxYTM2nJF6encBX+Kx+gGKSV7bbcqKIJhXYRm0qNyt4Aveh1W/x98XcLPa7n/pWRhJPb582QqC2exkqTrmnyzuLMFmTJnr668aVWv5LiKKQngK/8ozYErMauuV3wbvXZZdFIOjFfW3dT9dpS6qXLFZzOyX7NI+ma+nI/6tg+snUBPBg4moX1la6CdO9LJYy1vYIh97QSt+VHVojsp25PD+QvtvG/WwNwTBvLtaD4O61ZhIkgTWFOS8CNK7DdEKcE7d0sqPA/Q6F32/4vOAoGZSJ0afxcRurQzziIa0UKkK6jtv9mnFw9U9babb0uR58JcCFYNubeTqqaXrsoxdwa8QUfzs7ggh41Ribq54TQbKh/uW0wtopV1QJk0NzfXd+P00Yc5fc/GGEJijy8r8H8uTnk6FJL3yWSrrf7wT2S+r1oBQBHN8fk4hyJL55MfOQmHni1rd4843JXomYRTgilXcO/oCD+ngdFyNPtxCZYVF14NIRnJNpLDLvAgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBS55CfezMqcjUZRbX8R1BR416OWZzAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEhgPBUd+cOmy54Z89iRpHPcv4NRMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAYlojHykE2LfhjlZ5DJdB/3+GWPYIR0f/k49aM48nLABiL7Sc5nHWz3Vay+1tjEddHX0SgNQc8ju0Kbk44ewCM0GpJSbF6Sxwbak7zW5ek2WX8uU+sCPbdpEHUDJV/EXm/rMNyGuZkNQNKzr5Lg7uCqUcu2xmvMmC6qor6sHuiomAxD3N+vOGLVKLakpfnM+vtYQe8q+PeCQd1Gs7QV6rBTk85NbwabxdrommP/p+KVBax5TLQ4WZq9nbBhMo7AXqi16KIj9vPlU57itVuYjXz16L18XBov8cY1uI2htoZjrqcCujRpFUgn9EBp6J7o6dp0fOkzdnfiQ3EpINLTNLHcWo9EUNQ2JUWYG1npXgiPEMrggHWetAM0IkrxL3Sk8V56SHSSugsRiQ/MrLpbvCI+KuCk5Ab3fMQ8wYN7o/qrob31tlIZZbB+ZXvo5Y+ZmRtEA5W6wYRaQ4CrKmxOcINItcSrKTY7IfrHh/eAkD4ZOceOVA/nv+hP/A3du59PDsL23efpnRm9c9Mi65uGSFsJ9DDIHZSNHQBl67H2kvvPBfzaftZvRe3B/Caq/BdXJ0ViTx+SQCGhloEAw77glCYzc5C/StMGxMg27+v9DgBx0mBBqTPwlORXex+EsTTNDoTZvnoezL8M0pL9qLS9oK6u8smcyO24tkrMVr8uqmcjE= MIIF6TCCA9GgAwIBAgIIfwLVETPfYVQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAxMDMwODIyMDRaFw0zNDEyMzEwODIyMDRaMIGLMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTIwMAYDVQQDDClMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALfPvkXYNltTyTyvOvokGXxEdSsnq/CbQsF3GF6dmYVoE+VUHLc2CfLysJdtRj91EbzsHhhaKleEiWHcs288jAF9wb+jdSnco71BCT8WVGw8RWaGtNYqmKH6FfSrO3bgqp5BmWd5j77hpS5OKNkGN2ezb977CukMlp689WWa+W9UONrDJJ8V9jJfMJso7lpLFccLL/U7kwVXrl4KP2dkXcoYQ8VBY/A97EwT+MIixm6Ui9S8MRoOFebmFs+sd9Hb/bT1q2Tj/lgpDHopfNceo6PAUTz6U+nlJw9B/Ntyvz8BCH/t9zb0bjBrBLWw6m/+g4okT+IalOJDTCnebpNqb2hJawydVQpaf3JIkDd9mQplZHCnvkSfBK8i0M06mTpx8+Tt8NijsrfK129XOybh2hVLgqu0b3XxTn0PkSF8Kdwksdkj+9UdFNoZnUzVjY03e1fwLzedKCa01rm+g5qxF00UkltEt1TBF6bTuRBsCUhFADDgOFwc/YJsrE6QcBoqiAob/UxpOy44s4QlfWqZRl0tzcL7tPHQeVXB56qzt4fTFonojyQOgpIydeEElqVn3LJ+HSyDsIZMa+MPz/LSqErBWJ5DrG3VHlr/OIz5K5G5EfFYjNtCcbzO8Afh5LN9VOVTFdXI8GcfGlqH3VoOVjP3OiUcrL1ST/ZM5oK4yzvpAgMBAAGjeDB2MB0GA1UdDgQWBBRIYDwVHfnDpsueGfPYkaRz3L+DUTAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFGeKurLqSBx69TtoNydyBuuRY8tTMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAuJ4fFwjgDbsO0S0lNuNl6Qqbidw68bjHxFq8ispURgLZH9uV5e8SnERztuCORIWL1yPevwlrYee24j7lbUp2v6UfgrYc/cJsiMNrhfdZddB0YcLtej7HaGxcei2jfEnHMNpxVGKRe7vgMULau1/6jud+IER9KTr5740S1RZ32E/2EmV69Ady1KvMsmlDFFgwFMiAdRyhEzWi8jmTj3fq+7wPYE/9t5Ev21spK33PeSzGGwKzyLkpDltBZMRRUM/kQ0w9UpxPM0JtoznWq0eNjhTMEk14BaeAe0pIT4Znw2kyIrECXKiaOSZOehdo3feUKrPdDHl24XHoMeXjCAtx+DLWvhdaigwEQzwcahYwRGk1bPpo1C0XI8sT0RqshMyKvOF86UZt7nRjm/JP0nztvNM/4wc2WxNYLeHiEchKfiZuAfnhCmLbSy7K4ZT488FQ1me8ioa1DymqehkplR32Q9frRYJJ96inPS5INOSySEPXmoKYrqK77Q9pUKoyKHNBhN2FIzFIzQeOrBrLIlQDBb9P3HJa+7a1kKuEvhYF+SCT6y15VyLdJzhe5dDQIfrdnhVnfvl6NqaoF5NTTZci7zuIhBfK5B4YVIv4EeeiaNH/HhekTQRsqWMaN2yAA+u6kmMpj+WWpSIec+XJcBDpWNlasDfV/WHsTV92I/4VTYY=   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzaW9uc2JlcsOkdHRlbHNlIDIwMjEgLSBTYW1vcmRuaW5nc2bDtnJidW5kZXQgU2thcmFib3JnCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiUmV2aXNpb25zYmVyw6R0dGVsc2UgMjAyMSAtIFNhbW9yZG5pbmdzZsO2cmJ1bmRldCBTa2FyYWJvcmciICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiA1N0g4Qy1QMk8zUy1FQTE0QS1MQk0zVC1DV1FORS04UFNOMwoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiBmYjAwZDg0NjQwYmI2ODUxODg3NGNiYmU4NzhiY2ZkNzc4YTE0MzZjNzBmYWM5Nzg4YjkwNWM5OWZhYTBmMDViCgpCaWxhZ2EgMyAtIEluZm9ybWF0aW9uIG9tIGJlaGFuZGxpbmcgYXYgcGVyc29udXBwZ2lmdGVyCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiQmlsYWdhIDMgLSBJbmZvcm1hdGlvbiBvbSBiZWhhbmRsaW5nIGF2IHBlcnNvbnVwcGdpZnRlciIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSB1bmRlcnRlY2tuYXJlCiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IFNIWUFKLUdZTFgwLUEzN1NILUdZSldPLUVPME1HLUgxM0RMCgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IDgyZTQxN2I3MDlkZTRiZjY0ODQxMmNjNjBlN2JjZDYzZTJhZDkxYWI2MDE0MTMzOTAyNWE2OWE3ZTQ0MDYyNzkK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTIwNjQ0NDEiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiNTdIOEMtUDJPM1MtRUExNEEtTEJNM1QtQ1dRTkUtOFBTTjNcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZmIwMGQ4NDY0MGJiNjg1MTg4NzRjYmJlODc4YmNmZDc3OGExNDM2YzcwZmFjOTc4OGI5MDVjOTlmYWEwZjA1YlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9LHtcImtleVwiOlwiU0hZQUotR1lMWDAtQTM3U0gtR1lKV08tRU8wTUctSDEzRExcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiODJlNDE3YjcwOWRlNGJmNjQ4NDEyY2M2MGU3YmNkNjNlMmFkOTFhYjYwMTQxMzM5MDI1YTY5YTdlNDQwNjI3OVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF AwFV0Tw/IJ57Sfau8O39Kn9B/kc= UGVubmVv  Signing UGVyc29uYWw9Ny4xMC4wLjEzJkJhbmtJRF9leGU9Ny4xMC4wLjEzJkJJU1A9Ny4xMC4wLjEzJnBsYXRmb3JtPXdpbjY0Jm9zX3ZlcnNpb249d2luMTAmdWhpPWcrTVJpcVJjOEJBaEpMYmtmZUVpV1gxNGh4Vm8mbGVnYWN5dWhpPWdyK0ZVRXRteEZtNDBkajV4NnZjNk5nYWJkMG4mYmVzdF9iZWZvcmU9MTY0OTQyODk5NSY=   V0lORE9XUw== d2luMTA= g+MRiqRc8BAhJLbkfeEiWX14hxVo 1 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.1 pw       MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTEgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE0MTYxMzIzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBSIfjlLv61IilnKumQnSLuZO5kDTQQUueQn3szKnI1GUW1/EdQUeNejlmcCCDmvecUdgHybgAAYDzIwMjIwMzE0MTYxMzIzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgqsP8dfX58uxIpR3YbCrcz/IcbJ1XIKllHTTGkXYPjO4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADe1cLqDNwoNVhx2s4oAX4SSloymYExhUatuaJl0NEZ79UpOAEdVkR8bZWNs+OoqO6e3j0/aPk8YjgZp8V4McmKPDg/3bqrRTvC0Kl8j3BqKkt8dvir14ZyQA69u9S0us8giY87qGScNuL6ECe8HEr21/MnxvEXUEanc+T/ePNDq5EOc2/lznxhyAbTgtxdldXRU79OaePUgnYJbnfUCnME7ri3cod08DlwR1VBHPyP6gHF5EltYq7UNFvsj4c9UL2ePnVLYJ0Ady3v+vNoxpEH3SmJ102hA9eL0R1FvpwHTjI1mK5ijJeLiyh7ODoZ5R/q4+MYI0szXRnlEdGQ2lAagggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCEVH0POCzJfWMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0ExIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMSB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALvVzHqGjopXoTs3vfEJkZvWdzN9CU9wUvhSbdutYS/Y/RIizVlCSwUN3pPOm090LSBQm5LvTnHO0/s/ttCHo87hlkpteAXaU7E49MQtHql4ccLozNVa8MXo3+5soVjZBFeWMPETTqbMOuQ+MLBz7sgt7+0LRBmdfzrNIxW5owDc0In6O4P6z+yqFwpmkcA6rEiqVigNEQg3qsAmUSHvUHWLE6uA1unB/e9y/Sk7HcdlZ4Uv/vED+/24a61pltWTY13J7FnBjLS2TBbxNWDiUW1w05BHQapPJzv+D4LN0BrwQjQNZfGg6n80CXv6fCi387fIrE3xifPKEe8Z2JSr3WcCAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBS55CfezMqcjUZRbX8R1BR416OWZzAdBgNVHQ4EFgQUtmNtFdhV0/n/LgiF7+CM8sDkt5AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAA7d8m5gksvj3r32i6FP0PX8Kz4UmMuPuZfHaXwXeoyKb3OpvwmInUnm8oCCv55+CH2dFt73aAn2hxxM6k5eenoEch100en+S3g0LBllCZM6slLR/FbMasiwNqiN8EKB52O1lcqMwyXB/1FYN7CGZ2t6O7WQnfWttsNiXloK5nK+uDTuJWpxVs6KoqqkOj5uBC72oINh8ISlp+KezcTHXPMz3gdjnag/UFYa0eFw0L4DGqTF7XOoktt//0PLfKgfzoA9udS1LNdWonxjF42LjoelXy0vDuXMpeMkxqiGuO1NxGK24wWUZwWegOjIR+G7JJBxgWAJ+XulzVwQlxvDAJQJ/BEaI8RC7MYy8LMyAIwY0Rl+V6UGw7uPB4dt2GvSHR1GZgATyowDnLqfwDXBiKaLL2lAHxkTJ6ZqfiMdmTdcJPK9d9oLx2jn+zUCZlhNZ5F2hUoi+RQ8P22QTb1h1yM0nlQ0VU9Qn7WiXxaYOjHOFhLYXLyGHI2UtV/EimeGeKygJ/q43HD37UyQ6k005zTvjTiOeZD6flZIacLMomkqAVrvRqstia3Vq62wWABzYcdUD7aobnFG8eVNcbXKIwZ9RdIol4pTtzdemNcvXgdWFBWaBjLAYxH1Mbg/XpFMNB21ZeLwZB2g+ZOXTA8MrtKeoP4x/J0OZF9OZv2a4XdT    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCLG9eCaoO0ZOh5Vu64yNjH+E0FFf6bFgpN5fmHk73kXwIIc/aUrwbV930YDzIwMjIwMzE0MTYxMzI1WjADAgEBAgYBf4k0rbShGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghIdREHIy1LjzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDIyMTA5NDQ1OFoXDTMzMDUyNDA5NDQ1OFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0xMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALksg2qQJYnR7Y1LrkZ8AursRu5GX0tUN0ehBLRVQVObUdiZGWnHp4mNHe0yHLJDSVH4DLMq3AK8zcbi5ZS/6LaB/SYejeBp2zgxZhe/YG43IQlvvkdYxTVetD/IgtwSLPqSTyeTND5bI2wpGPCkNK3WzUxH8Sq87ChHw9dMk3vt3PMLaymHngCbdkjHjmhnfBTYmHkQ1N4yVfp00j9JXTP/TEqwS8py5XT5v97l3+KXEalXKIRmtmRYalPpXz3L2Y/JKzuZIPWRVJuZfx1jrvIK8UQQ6fBvHONosbL2/pSKdg76ZjqCKCqvkfSL6IOjxrIGF9ji1ubmBfAKFcuwQakCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBStFojqMm57WK9AXFQfoTDH5laxFjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAPUY3ZtO0kOayLUiOg3zUyKlX0Nn454QczBKJo6TeJeL6Q2VAikdXgsgauvOQR3bgLBxgxkTj1Dtjys5Xa7XRUwXUOzi4XKSr76dO1t4i6lfpDMV2RQpGlUJ9nHqzM6lFdptvqeadBzoQSSHaiu4aQhVvZTR1UrKraIGih13zWQKLjxxuuXn/huGRlR2D2DtMhHTfBt7wDG+vxK01JCG7q3Z42GrB5uvgv88TShnVuc7AvVSUeexcu6eONd34k8YxTgj4KinydPUNo74/HFU1axiUwR+FqI4//AV0LFsRccr9wUy3wuEBpTpMnHV9OLMX5yk+2OV43OnRpkVIofX0xwP4NLbkt9++PCovgzV1w2YNANbyjvcYoKTjdqbKQkQfkZzjlo9G8McWsSYMTNZL7oo8NqxkMAnZlQDERnvL2CcOQrW+pZ9Ec0ZPphOqF6V8PXi1K0jyVfXewWDeebDQXWk/kiOzOvySPPj7AWKA/oF2KzRPrYVXLA+O7NZOc44anUMuQXFffPUDv5klyHBbk5ZzRy87vig8rZL0df8pY2D3OY96OKwR1H96I54XenTrpfQiV4FOCW2Uox+0KbXgJlYJz0SKqzm6BAnuIoXOsaPKu0AB2QYFCkM8CEdHnakIK6b7W+CEJvbsvjZxQdvD5fLveR/WErqZMb41EUT6PATCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghIdREHIy1LjzANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAzMTQxNjEzMjVaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIFVyesb48+1wUnZh/sQmgZCj9XG8UTpyrrS9/ls/KF6/MIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgfVaiJel49Av2IbtdNBD6B5+Wu2bypW71JLTlRlVBJiwwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIISHURByMtS48wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAoF2s68Xw0KzmntsNmiJncNffLxPb/PSF6zbfkRXIUofikS1JbWafRkQim7m3Jk49r6/IbrfWi8odU1zVKFvJNrdJKFS7CXFZyv2GPWwdPmx93B9wr5FTuJXiC0J/okgDzJ1ApFHd/N5C0lF9u4qQ2s1LpcnTvF0EMpUHWGtcQPmF7xUEkaOmC7BFuWVrscAnb1zmyA03itDYUygK8EQUMPDD4sfpRLTv8u3uyiOctNA3BZ3QytSRSAQvGsBWDrO9yz04EXcouXlU6+aDoh90sDEh1GB4bdXtFt12fQodCYfLJj1YLMYpE5tesTc7PclRnumqg46cO8eOchRb/GXuVg==


         bsyyX7tyCw1hSQmfxanNnnr4bzgRUtmzZMYnBMynm/g=     Ma1huNGUIKHSbx5r05YVwaJab2QBus4VRIXLSF0dwKM= o4xo2vVOlkeG3enZ+nom8RWJIcwcDf/vbMcEPNblGIdsOWyooaNyTj93IrcDhYITD5fiLW5BBSKlG8rd8qd1vM/vC+rKiDkEzEXUq4vZizVlPYIcFCtkgDTcN/bCcsMJsVK7/ZMv48bKCJouU2FdQvgbiW+bL7oSsAE3XUPaZujqqrhLu7pa0Q3DXgzKH3Ioa8EznUBDN+lISNFsVJ6zch77FUsMcPLV7cKsH/Cj4Rfl/n9Y75r+NJ9XsWtaAcjwAUkr6TJt0EADm8BNi08kuGGkh/SfisgSAy6N7V9ITlxdeXIbMcEpdya+E2HWhbi8fHux48Q/vGzFkbWR+mwrsQ==   MIIFTzCCAzegAwIBAgIIcu2aNo+jX1wwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbjELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEqMCgGA1UEAwwhTm9yZGVhIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIwMTAwODIyMDAwMFoXDTI1MTAwODIxNTk1OVowgbgxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEjAQBgNVBAQMCUfDllRIQUdFUjENMAsGA1UEKgwEVUxMQTEVMBMGA1UEBRMMMTk1MTAyMTY1NTY5MTYwNAYDVQQpDC0oMjAxMDA5IDE2LjI5KSBVTExBIEfDllRIQUdFUiAtIE1vYmlsdCBCYW5rSUQxFzAVBgNVBAMMDlVMTEEgR8OWVEhBR0VSMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG6PyVWthfhGEL3MpY7lDipVwvNncIMB5KHqeUKeRoY6y/+vYde3uCrjqSVQCwd2HpA0h7UODiv8Ir85BICDoQiJJf6tkaE02u1nqAc1TtzfXjk/jCKScXz5U9oI3ngcLLCxaNpmn7PKrSmAVTAyIg4BZA4SNbuVDkecHfIbzE9T1LMbpYZTQY0dFKo5EzortraIxe6U4BJWkVYwX0EwYdN1wi+9OItqz4sdPggxS7mougbGmgvDLINHKh/HwZa86+6rfwkESscCaG4Pm0frNshPqxbi+yrpq/MOr0p6o4Gl/wsNHEHthIxUxeVfGmY/UtEbE4/VFA9azNBrTWcYZwIDAQABo4GlMIGiMDsGCCsGAQUFBwEBBC8wLTArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL29jc3AucmV2b2NhdGlvbnN0YXR1cy5zZTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwHQYDVR0OBBYEFNUkyEjXnqfAwtFE79P/1oyYZIZZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCLuv2oMc8zVuiPDZQ1bJUqQdO+xFZ/NmJiSGKK+nkltD440IJvPayWjQllWWB0moinXLagn528mZpADbBlAN3i63Q/5XeE3cPpf83WoHoeVxyfCXQzs72mtXd4ZA5pOvr8jZwJCVOWBf8bTdSrYLPgi4LqliVpFoHVrIYCqXoZ6TJ4zHgqV9/TncR8si4Nr4bXINBPPeZ4nm0vWrHhe1wYWXqu24WNqj0EpMXeavgLXrrg38E99vSGi28nTcn1mci5lLbGRHzBseXXAFbHskfQpIsPaIpEnkAZi60OTcSJMZ7S1X2Yr+xvRV5Ol+imjy3sngW8ilLoIlqMqsCrQ2CahCkkOSs9sfGp1X8JUs6+7WsOkqv4KrU/wZS6lLeGVFptywyPh+dkY4FjXWUF27ZSk+hQehwNtRu/9MuAav5++G1zH9j4i3scrZiIgW9PzAI/qT3QjYUZi7sN9AZA/er+n7h2/qpgv1jMMPdxwkJ8ap1DXy/5mV65dcWjOZ8YHEZ+wiX0qKCQw8H1Q24AcN7Nz63zUJUrJhZRgdN3GGOAWJKRRB5YkQaxCAVPMHBolvERk+xrO52sYdAxoFOdPToUlPJa3S//bwEGTZALDPHHCEA3I6U7SOT8FY6xoObHbCdoeQ+GPtzAIAYDnNzunmGK+DmVLPMRWhF2LSjwEeXX7g== MIIFzDCCA7SgAwIBAgIIQyL3Xo9aOu4wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCU0UxHjAcBgNVBAoMFU5vcmRlYSBCYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDA2MDEyMDEgMB4GA1UEAwwXTm9yZGVhIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTIwMzE1MTMyMzM0WhcNMzQxMjAxMTMyMzM0WjBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDNBJx4s8hsedqCZsXZF93ZcG1ZMSSk32avi9AW/1Oxj2grqupaAu0UF8iItsSBC2xjudfBwbO1wrH+5LPHdqgcapWPGLi4SNz+72DLQNFdgpX0ecXycX6Eb+UvGMcdN/WeCONuTdPEI4pPCcSEvc6GPLdrW8WlM8SrbknrBq7gBTCVFrRP/zUJGOeku2mn8ZnRbADO9UEX9M5if3FkTLKLxzM3a8UtoZPDdJmO4GiVTFJbV2njrCwUl57u3dq9P1rmz0ky5DZgDeVcLHOf2vHzLUVwpK/QNmcFj32fJe5MvMRUz2xb/4WYOKLZtzCd5EkHpBp4OFREyjxwU7tWeRH76mYuRWVa2kqV53IeuteoW22E3Rfrm9JEQsbxJAeNr9k2yExjs2V3LNK8Pa+aegCqZLefJzCXLI0MriMtkugxSYNPMMbcIvALKQR2qs5U2jbo5EALta/uPSWKqtpdpBA58hzqq/X8OOtkLJFycEDjYIgmkTDQYg3rMrjazafVSynYQycUQhqffPxRxi2y+zknPEju9dOUaumLDrc74/SyPoCHRsotY4fS6qvgciWmoXE/NbAjlD8IFrvINokH+YgkN7Su23dVyzu3/zMmibmWXICIXk5P1eDIuFdyfh45a+PpcVgwaS+LehB3V6A7CGZeRfMRvspRMjh/nKVOMfsw+QIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUzmhTu8Yz7oJv1IW7Z5/x8pkRZGcwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRmrYbIo6UkGjYcEIoK8d1SLMgcQjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBABOz20RKx+UXsTo7bW1oEmzdLd7+IKwo2SbrB7dJWIoI0YCnXHrT/haD5DcyLhYkQgGya0vJ94J+Rkneg4xSYTcroEsE5ZGxH+rT/ElT9ecr3+bJssTtFC54xzQye4reWCoIrMX0kfK1tBzwq0rUG4W+dTe1v7ffZLlhq4deVO2TKr/8CNpggo7MxUcpGTqbx8MBaX1hYbdOksHAEWXO5mS8rhcKffHGU0poWzDvdWf6wiAUFiA/pQrbh1eSqGdC85d3zIFAW6zlis3jS1VsTiHpFEbyt8pYSiNiVHDlJYnVguONn2U0LtfuRIvwl9klWNAnDzgAemfw9wSVQxmsQfUC0HuW08L0lD08XJDm+Fnfkqb+BJRVBP4YQtGUktB+oMhOEEuXPjq07QibUTookXLKP6k6jgP5c4/jyp33xjt1RTIy+YwHQJ3sSQa+w76ITTe/S6qJBu0/N3JPjUFWk5/s60L+2L2vahiO+TXspip0SQGKqCSKfqP+a2zCyuEDW7Um1zFRwEz46f8pFovN65EZQVoUUZiPuX5LGstCOtTcQUpwqgWIY3L8t2lrTH+CIpPraxNMm6xIXCBWxcc5rqRvBHRVDc6ygmutOtHAw8kzpr0zhUHQccIZ+BeeFO/GyRId2PxiuRMkFMEvtEC8lVVN4BPPLhGUMog9fJHmafYf MIIFwTCCA6mgAwIBAgIIA1l+RpqE6iowDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMjAzMTUxMjI4NTlaFw0zNDEyMzExMjI4NTlaMGQxCzAJBgNVBAYTAlNFMR4wHAYDVQQKDBVOb3JkZWEgQmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwNjAxMjAxIDAeBgNVBAMMF05vcmRlYSBDQSB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA5fFx+t696yL15qeO+opbdf1XGqQFPhFyVZB1Rjd3nbg1U5+Wz2aWc1ugf+fqq4UqLFLj8c/wuzaYE50HSLZolNaNFwoAA5wx9GVjfESbt5s2OoY0BaCdGSbyuVCPl+8go2Yv1Dx+AdAVDATcElGc4cUHqCoFxDw3BBZDpFJ5LDcof4sZRcOmZ3g8p6YuZ03vPgctQvlcMRD6/FLBvhzTcU0LambiaMNP+UnB0Ymq12cMCpeheD4XSscp4+fN9URn3adEUGzJbLIjve023zAHX7B7kMhIYSOyC2MaB2Vgq0J/nWqie7+Bno26MS1/YUKICov+6QY3xhubPyKKnZ7MlZTL1WxfA4d3PIGOWtmJt92KOLBCbwdXckcqnTER2Csk9XpsZNuzTz/YR0Zh5g3eQbYYEiBzM6qyfx1kzjDa6ZRe/wtwBABnnUrZmr8pl9V8FOPRWUS2v4jHq0IZTfNA+b5HFQ8ZnoA4BTXIElz6xRWLM7i/6Q2Xozz0RkZNTS1Vwcuo2lJQMd0tfn48rhWU3AwLE7aNH95ujU5fOuCJMhJAoMzEHw2vTcQtqBR58gTbwxrZbCQ5amOrX2mgETOZ63jaAHgCXO1+EytDk+A/QnxuiLb5JKncHr643ihN8RT9C9weeA+cAFRcgXkYHjsXfxDfapiC5uUrTzAyy2ZPg+8CAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFGathsijpSQaNhwQigrx3VIsyBxCMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUZ4q6supIHHr1O2g3J3IG65Fjy1MwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQBG+kPs8lfkYvh6HPuNQBSjqzWT0l/YyEw0K7KdWnQ06eeeWYKjaFTQ6cDIP0ucQq3R4czJ8QW/TBJFgI95RU1LV4Z+udbxxG15OjJObYIztt0DU4Erwyf2rDEJeE8HSxiud0fvYeZdqZQed21N/YdVRyR8SDpHCXPPomYxb1Vyfnzbn3AvB+YppXYQYAZdkFe9Fw5FVclv2Y9MD0DCFcNk0vfao7lBOZDEfCJWN66xvHtO+wLC6FjWvTn47ziq9gmy9ZeygZSDLaxkt4S3H6ijPsxL+dukup/JznTre2y8VHgPdVje7B8A/gbOEZYv5PIJaKSfc0dX7XWtupOy1H0/qIwP9PylpHf5cg4IgpqrZaZKSjlobWxiP9Q9RaiNJCTJZvIO4wVqA1tiGWIrtkLHxfXnuYoI4fax5TmJ79woDndsvSlz93FY0LWma/x6ZV79lxjbx82ILU4svllNZPT2/VcIP6NRfSp2aR1pYxBtszbU/ES8owD4znSoOvTX3L/rab3AZ8UBNY134RqizFsOQ8xIzmcm14ykylTfwtIMmNmeJNubGriFeeBxT3QbCxs0BafskEmHaDboQg7UgvD47dbIr134/+m5YNkVGgmF7GNivmlWIXwAis1XB9w1pmmztEzN7fqiYJnzvAP5akar9bqo4gVyrSNAwlrOkQTE0w==   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzaW9uc2JlcsOkdHRlbHNlIDIwMjEgLSBTYW1vcmRuaW5nc2bDtnJidW5kZXQgU2thcmFib3JnCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiUmV2aXNpb25zYmVyw6R0dGVsc2UgMjAyMSAtIFNhbW9yZG5pbmdzZsO2cmJ1bmRldCBTa2FyYWJvcmciICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gdW5kZXJ0ZWNrbmFyZQogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiA1N0g4Qy1QMk8zUy1FQTE0QS1MQk0zVC1DV1FORS04UFNOMwoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiBmYjAwZDg0NjQwYmI2ODUxODg3NGNiYmU4NzhiY2ZkNzc4YTE0MzZjNzBmYWM5Nzg4YjkwNWM5OWZhYTBmMDViCgpCaWxhZ2EgMyAtIEluZm9ybWF0aW9uIG9tIGJlaGFuZGxpbmcgYXYgcGVyc29udXBwZ2lmdGVyCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiQmlsYWdhIDMgLSBJbmZvcm1hdGlvbiBvbSBiZWhhbmRsaW5nIGF2IHBlcnNvbnVwcGdpZnRlciIgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC0gIHNvbSB1bmRlcnRlY2tuYXJlCiAgICAKRG9rdW1lbnRueWNrZWw6IFNIWUFKLUdZTFgwLUEzN1NILUdZSldPLUVPME1HLUgxM0RMCgpEb2t1bWVudGV0cyBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlIFNIQS0yNTY6IDgyZTQxN2I3MDlkZTRiZjY0ODQxMmNjNjBlN2JjZDYzZTJhZDkxYWI2MDE0MTMzOTAyNWE2OWE3ZTQ0MDYyNzkK eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTIwNjQ0MjkiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiNTdIOEMtUDJPM1MtRUExNEEtTEJNM1QtQ1dRTkUtOFBTTjNcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiZmIwMGQ4NDY0MGJiNjg1MTg4NzRjYmJlODc4YmNmZDc3OGExNDM2YzcwZmFjOTc4OGI5MDVjOTlmYWEwZjA1YlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9LHtcImtleVwiOlwiU0hZQUotR1lMWDAtQTM3U0gtR1lKV08tRU8wTUctSDEzRExcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiODJlNDE3YjcwOWRlNGJmNjQ4NDEyY2M2MGU3YmNkNjNlMmFkOTFhYjYwMTQxMzM5MDI1YTY5YTdlNDQwNjI3OVwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF hhFSosxzLFnytK9BUh3rRbJMtVQ= UGVubmVv  Signing Ny4yNi4w   QU5EUk9JRA== MTI= 6xDsZzhp4Eyb8tisqqzhfEcad4U= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw auto-start-token       MIIHYwoBAKCCB1wwggdYBgkrBgEFBQcwAQEEggdJMIIHRTCCASShfTB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nGA8yMDIyMDMxNDE0MDY1M1owXDBaMEEwCQYFKw4DAhoFAAQUEQ+CGjW08iANzMN7+C4OpY7FvUcEFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnAghy7Zo2j6NfXIAAGA8yMDIyMDMxNDE0MDY1M1qhAjAAoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EIHrklwwMi72DG/V5D5cBaPoqWcMZF8glXNkfBJtOiRAkMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBfO8FQemQDBSdXaIx8U2/O67aYh7tRjKvPwjw8A1cUR2p5L98Zhqbn2uP5oxCnWsesk2bmGJUrRc5ZGZnnmiawUEeUgoBNdfqJsexL9uenJNjCWkxgXkJnNxdMMjLOgJh1D/xCTrLNNFpSUIXteALOmgGlcqhyqRbWiQoLH6qfjvfpO67mAFmCW3AzeMUpCUEwI1jLolcXP7ZD9VPl3UxjQo+KuefPaFNFd5fas7WzVvBNVfYnYAa2r9dCX2xxq+H/rU434RJAOIxLiXoQ4h05YKzMC/GzB4ZWDLUrJIDWCaeXH1GZ1/KDyykmvdGZ1Nlm5gIbf7/3Z/cAjH9RowOzoIIFBTCCBQEwggT9MIIC5aADAgECAgg4lDaeffm7NDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMSowKAYDVQQDDCFOb3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjB7MQswCQYDVQQGEwJTRTEeMBwGA1UECgwVTm9yZGVhIEJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDYwMTIwMTcwNQYDVQQDDC5Ob3JkZWEgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAt9sl6Qz7G3CDnu+21+ZwTVqhYX08UA/3JDAfCcZCrp+kCNZR+2Paef5iWZebilRwZIX8T45/EtAnbZ0drxPqwEQ3GV/WuOyyLpebBNw6B9dlaAcxqnQvIS4uK8sumPg0uzgT7OqpfOGg1U0g5kfngeJgu2EJmAAaiIdFWCLgHckAfMEzuQh0ZN2s6/dBGcwBLRkKBpj+Y3K3VfoCyFv73tZsmYTn9FE32qu1LYvPqj8uTrtKLc3mly+5BLFuneggZ5v3sCeF6LmTmawFtlvXddOZsVe4vjPfnDYggu+BgzwZPNau8Htt9+uim6egYV2qXMo+RhPveEmYqoyHYNa8PwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFM5oU7vGM+6Cb9SFu2ef8fKZEWRnMB0GA1UdDgQWBBR1fdH1mR+I94FOUqEO1Vo3FAWklDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAkh7Q9KXYPHlDUnavIs67nHCdHPjAAVWUzfB/qaluIi3ohcA58VIVncJy2Qy2gPshDlobEoafeHKHP5oQYWPmTwQ9I+DAv3zvXTp7GPwc4Nypkp6RnqfB3G/d0+9D89Vmpjy2d6UyCTmDNJgOEaBE4l0ynw2zg99MlzYzvmt7Qz/a3mlg2aDUYRMg7VhTgXr4UTbyMSVOBXrrD36fWb5hQ91iBjdNvvLqQzCf2YmZ22xEJaqX9Mpp61LRuyaWoMMGmDnuvMgxXiZWCvr0XMF02DNFTsGku9eQjv5nXY7uhp/LELD9XR+xy6m+RCINeKInci43lA3VMpr94r5dnPsLp8vHZWqn+7W81wCui+Sbku1icSLbdUETrjP+8X0OUO2xrZfBoTwyVedLm8JNtuUY1Hoaynbm2rSiHjz6353YNnDmve3uIE6JlWy3vKpTgy12TszveTURdVJoaL2Y0gcCjqp1A73u9vdGerAcfFALLQiTATwcvgsdJTWEcWQ0wuqK4zw5vxElvelLUbf7g6sE1Ma584e+nu50yClXiEPa0MQScdcCGzoN0AdEjtA/kXzOuss/v4RlWvJYMGQCBIBOLbr1uvJ48Jf/x2IT2bTxeLNcGUzsSlKpQT2esSdabdvH6E3UFkp8n9UeeYdtxcOj2jNZVhmNoCise54KYmb/Ym4=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCB65tsLBbPTV4zoj8r1/8hcouHN74hcLoZynJLTWnOehgIIMAtPBY2PDr4YDzIwMjIwMzE0MTQwNjU2WjADAgEBAgYBf4jA4EuhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghIdREHIy1LjzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDIyMTA5NDQ1OFoXDTMzMDUyNDA5NDQ1OFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0xMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALksg2qQJYnR7Y1LrkZ8AursRu5GX0tUN0ehBLRVQVObUdiZGWnHp4mNHe0yHLJDSVH4DLMq3AK8zcbi5ZS/6LaB/SYejeBp2zgxZhe/YG43IQlvvkdYxTVetD/IgtwSLPqSTyeTND5bI2wpGPCkNK3WzUxH8Sq87ChHw9dMk3vt3PMLaymHngCbdkjHjmhnfBTYmHkQ1N4yVfp00j9JXTP/TEqwS8py5XT5v97l3+KXEalXKIRmtmRYalPpXz3L2Y/JKzuZIPWRVJuZfx1jrvIK8UQQ6fBvHONosbL2/pSKdg76ZjqCKCqvkfSL6IOjxrIGF9ji1ubmBfAKFcuwQakCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBStFojqMm57WK9AXFQfoTDH5laxFjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAPUY3ZtO0kOayLUiOg3zUyKlX0Nn454QczBKJo6TeJeL6Q2VAikdXgsgauvOQR3bgLBxgxkTj1Dtjys5Xa7XRUwXUOzi4XKSr76dO1t4i6lfpDMV2RQpGlUJ9nHqzM6lFdptvqeadBzoQSSHaiu4aQhVvZTR1UrKraIGih13zWQKLjxxuuXn/huGRlR2D2DtMhHTfBt7wDG+vxK01JCG7q3Z42GrB5uvgv88TShnVuc7AvVSUeexcu6eONd34k8YxTgj4KinydPUNo74/HFU1axiUwR+FqI4//AV0LFsRccr9wUy3wuEBpTpMnHV9OLMX5yk+2OV43OnRpkVIofX0xwP4NLbkt9++PCovgzV1w2YNANbyjvcYoKTjdqbKQkQfkZzjlo9G8McWsSYMTNZL7oo8NqxkMAnZlQDERnvL2CcOQrW+pZ9Ec0ZPphOqF6V8PXi1K0jyVfXewWDeebDQXWk/kiOzOvySPPj7AWKA/oF2KzRPrYVXLA+O7NZOc44anUMuQXFffPUDv5klyHBbk5ZzRy87vig8rZL0df8pY2D3OY96OKwR1H96I54XenTrpfQiV4FOCW2Uox+0KbXgJlYJz0SKqzm6BAnuIoXOsaPKu0AB2QYFCkM8CEdHnakIK6b7W+CEJvbsvjZxQdvD5fLveR/WErqZMb41EUT6PATCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghIdREHIy1LjzANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjAzMTQxNDA2NTZaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEICLlq+otTRhRtdFIAYPm4x4HFcaSBYcX616sR5SlHR2OMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgfVaiJel49Av2IbtdNBD6B5+Wu2bypW71JLTlRlVBJiwwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIISHURByMtS48wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAhVO4gcxtYZmkwfwCMmg4hDxYQnQQW2i+R7PhsNJqekRVrvuEPbMLpRsLndu+Wm5/oIUmVPS0KtFmX5Mbk4e7jYKkqt6fMyUdRE6QsoHXvmvJTbAkehhrwwlw8tx9lAgL+eKrjrZ6cXalVDFu+2rJtNDnBql6uVaTIg83TcUbBfQ0Z20yIWvJPwwwhD3FtJv3jjPN2AlNjFwwdLT+U7PY+g74qKBTsZ73XQ5glFFCZ17c8pi4rfImg4At8MdD9r0KuYfmcGoH4xBPegnwpvflVuMdz3Kp8q0bBUs8c8QHzJSC6DVfP6BKML3y+VcQxqfT4watS/OJifnn8l5mOEcJgg==

		2022-03-14T16:13:52+0000
	Original document certified by Penneo




