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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/337 

2022-11-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om projekt We care 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunens miljöstrateg kommer till kommunstyrelsen för att informera om projekt We care. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 110 Beslut om revidering av strategisk plan och 
budget för år 2023-2025 
KS 2021/402 

Bengt Karlsson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) avstår från att delta i beslutet. 

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

Strategisk plan och budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat 
förslag. Övriga punkter från kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
2022-06-27 beslutade kommunfullmäktige att anta Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige senast 2022-12-31 eftersom det är valår i år.  

Budgetberedningen har tagit fram ett reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2023 – 2025. 
Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 
kommunala verksamheten.  

Den reviderade strategiska planen inkluderar förändrade förutsättningar sedan i juni avseende: 

- Kommunens skatter och bidrag för år 2023. 
- Kommunens kostnader för pensioner. 

I förslag till reviderad Strategisk plan och budget 2023 – 2025 är:  

- den kommunala skattesatsen är oförändrad.  
- investeringsplanen och kommunens lånebehov oförändrade. 
- målområden, strategiska mål och strategier oförändrade och det finns inga justeringar i 

uttalade ambitionsnivåer. 
- resultatmålet för år 2023 sänkt från 2,5 procent till 2,0 procent.  
- resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys uppdaterade för att spegla 

resultatförändringar utifrån uppdaterad prognos för år 2022 samt budgeterad 
resultatsänkning för år 2023. 

Förändringar i nämndernas budgetramar:  

- för år 2023 är budgetramarna förändrade, varje nämnds ram är specificerad i dokumentet. 
De ökningar som nämnderna har tillskjutits kommer från resultatsänkningen samt 
senareläggning av införande av det lönepolitiska programmet och bemanningsenheten. 
Båda dessa prioriteringar flyttas fram till år 2024. 

- för år 2024 är ramarna oförändrade.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- för år 2025 är skatteunderlaget högre än tidigare skatteunderlagsprognos vilket har 
föranlett att ökningen fördelats ut på nämnderna. Det råder osäkerhet kring 
skatteunderlaget avseende år 2025 men medel har fördelats ut till nämnderna för att 
resultatmålet år 2025 ska hamna på 2,5 procent. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till policy för investeringar. Policyn ska, när 
den är antagen av kommunfullmäktige, ersätta det avsnitt i strategisk plan och budget som tidigare 
behandlade investeringsprojektens definitioner och ärendegång.  

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

Strategisk plan och budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat 
förslag. Övriga punkter från kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering Strategisk plan och budget 2023–2025”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-10-05.  
 Reviderad Strategisk plan och budget 2023-2025, 2022-10-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år  

2023-2025”, 2022-06-27. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/402 

2022-10-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering Strategisk 
plan och budget 2023–2025  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Strategisk plan och 
budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag. Övriga 
punkter från kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ska fortsätta gälla. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om Strategisk plan och budget 2023 – 2025 för Tidaholms kommun 
den 27 juni 2022. Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas 
av ett nyvalt kommunfullmäktige eftersom det är valår i år. Beslut måste fattas innan 2022-12-31. 

Utredning 
Budgetberedningen har tagit fram ett reviderat förslag till Strategisk plan och budget för 
Tidaholms kommun år 2023 – 2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges 
viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten.  

Den reviderade strategiska planen inkluderar förändrade förutsättningar sedan i juni avseende: 

- Kommunens skatter och bidrag för 2023, vilket är en minskning för 2023 jämfört med den 
budget som antogs i juni.  

- Kommunens kostnader för pensioner beräknas kosta ytterligare 20 miljoner för 2023.  

Förslaget till revidering av Strategisk plan och budget för Tidaholms kommun år 2023 – 2025 
inkluderar:  

- den kommunala skattesatsen är oförändrad.  
- investeringsplanen och kommunens lånebehov är oförändrade 
- oförändrade målområden, strategiska mål och strategier samt inga justeringar på uttalade 

ambitionsnivåer. 
- resultatmålet för 2023 sänks från 2,5 % till 2,0%.  
- resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys är uppdaterade för att spegla 

resultatförändringar, dels uppdaterad prognos för 2022 samt budgeterade 
resultatsänkningen för 2023. 

Förändringar i nämndernas budgetramar:  
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- För 2023 är budgetramarna förändrade i förslaget, där varje nämnds ram är specificerad i 
dokumentet. De ökningar som nämnderna har tillskjutits kommer från resultatsänkningen 
samt senareläggningen av det lönepolitiska programmet och bemanningsenheten. Båda 
dessa prioriteringar flyttas fram till 2024. 

- För 2024 är ramarna oförändrade.  
- För 2025 är skatteunderlaget högre än tidigare skatteunderlagsprognos, vilket har 

föranlett att ökningen fördelats ut på nämnderna. Det råder osäkerhet kring 
skatteunderlaget avseende år 2025 men medlen har fördelats ut till nämnderna för att 
resultatmålet 2025 skall hamna på 2,5 %. 

I ett separat ärende (KS 2022/241) finns förslag till policy för investeringar. Den policy som är 
föreslagen ersätter det avsnitt i strategisk plan och budget som tidigare behandlade 
investeringsprojektens definitioner och ärendehantering. I det reviderade förslaget till strategisk 
plan och budget 2023 – 2025 utgår denna information. Informationen kommer istället att delges i 
ett policydokument under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta policyn.  

För att koppla samman policy för investeringar och strategisk plan och budget är 
investeringsprojekten markerade utifrån vilken ärendehantering som ska gälla. Vid beslut och 
antagande av strategisk plan och budget ska investeringsprojektens ärendehantering fastställas, där 
kommunfullmäktige utifrån bedömning av investeringsprojektens belopp och principiella betydelse 
markerar de projekt som följer huvudspåret eller är undantagna från detsamma.  

Kommunen har under senaste åren haft en hög investeringsbudget. 2022 prognostiserar 
kommunen att resultatmålet uppnås, med förbehållet att skatteunderlaget och de generella 
statsbidragen ökar.  Mot bakgrunden av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska 
läge med fortsatta investeringsbehov så förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål 
om minst 3,0 % av skatter och generella bidrag.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte påverka barn i direkt mening. 

Utredningens slutsatser 
Dokumentet Strategisk plan och budget för Tidaholms kommun år 2023 – 2025 har omarbetats 
och skrivits om för att spegla ovanstående. Vid beslut antas dokumentet i sin helhet och ersätter 
det dokumentet som antogs den 27 juni 2022. I dokumentet återfinns kommunens målområden, 
strategiska och finansiella mål samt upprättade räkenskaper och nämndernas ramar för 2023 och 
framåt.   

I övrigt bedömer förvaltningen att resterande beslutspunkter från kommunfullmäktiges beslut § 
75/2022 inte behöver revideras utifrån ovan föreslagna förändringar.  

Beslutsunderlag 
 Reviderad Strategisk plan och budget 2023-2025, 2022-10-11. 
 Kommunfullmäktiges beslut ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023 – 2025”  

§ 75/2022, 2022-06-27 
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1.1 Kommunalrådet har ordet 

Vårt mål: Att utveckla Tidaholm i en orolig tid 

Denna budget har ett övergripande syfte: att utveckla hela Tidaholms kommun i en orolig tid. Vi gör 

satsningar som vi ser kommer att bära frukt i framtiden. 

Tidaholm ska ha ett starkt och växande näringsliv. Vi vill utveckla företagsklimatet i Tidaholms 

kommun. Näringslivsenheten flyttas till kommunstyrelsen för att finnas centralt i organisationen. Att 

befintliga företag växer och utvecklas och att nya företag väljer att etablera sig här är avgörande för 

Tidaholms framtid. 

Vi gör en satsning på samhällsbyggnad med syfte att utveckla vår kommun genom att planera nya 
områden för företag och bostäder. Fler arbetstillfällen och fler invånare leder till ökade 

skatteintäkter att fördela kommande år och med det en mer välmående kommun. 

Vi ska leva i ett miljömässigt hållbart samhälle. Det miljöstrategiska arbetet fortsätter. Vi 

behöver jobba vidare med att bli klimatsmarta som kommun. ”Miljömiljonen” permanentas och läggs 

på samhällsbyggnadsnämnden. 

Vi sätter medborgaren i fokus och gör en rejäl satsning på barn och utbildning. En bra skola är 

avgörande för våra barns framtid, och de är i sin tur Tidaholms framtid. Satsningen ska bland annat 

gå till att skapa förutsättningar för goda arbetsförhållanden för de som arbetar i skolan och 

förskolan. Vi tillsätter medel för att skapa feriearbeten för våra ungdomar och investerar i nya 

förskolor i Madängsholm och Ekedalen. 

Vi fortsätter att satsa på SAM-Kraft, som delas mellan barn- och utbildningsnämnden och social- och 

omvårdnadsnämnden. Vi ser att tidiga insatser för att fånga upp barn som är på väg att hamna snett 

är avgörande i många avseenden, både samhällsekonomiskt men framför allt rent mänskligt. Vi satsar 

även extra medel på kulturskolan, då vi ser den som viktig för livskvaliteten för våra invånare och 

för Tidaholm som kulturkommun. 

Vi står inför mycket stora investeringar i äldreomsorgen och därför kommer social- och 

omvårdnadsnämnden att behöva öka sin budget under de närmaste åren. Ökningen sker successivt. 

Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats. Att kunna behålla och rekrytera kompetenta 

medarbetare är avgörande för kvaliteten i kommunens verksamheter. Ett nytt pensionsavtal har 

slutits mellan KPA och Sveriges kommuner och regioner. Det är positivt för våra medarbetare men 

blir dyrare för kommunerna än vad någon räknat med. Varje nämnd hanterar sina 

pensionskostnader. De tidigare aviserade satsningarna på lönepolitiskt program och 

bemanningsenhet avvaktar vi därför med till dess att det ekonomiska utrymmet finns. 

Vi värdesätter kommunens goda ekonomi och vill därför utreda möjligheten att lägga kommunens 

fastigheter i ett kommunägt fastighetsbolag. Det bidrar till att renodla samhällsbyggnadsnämndens 

uppdrag och vi anser att det bör utredas om fastighetsförvaltning lämpar sig bättre i ett bolag än i en 

kommunal förvaltning. 

Vi inför en anställningsrestriktion för att anpassa kommunens ekonomi långsiktigt till ett kärvare läge 

i omvärlden. Oro i omvärlden påverkar oss i Tidaholm. Vi har därför valt att ha en buffert centralt 

på kommunstyrelsen. Vi vill kunna ta vårt ansvar även i en situation där vi inte vet exakt vilka 

kommunala verksamheter som kommer att påverkas eller hur. 

Vi vill utveckla Tidaholm och detta är en budget med det som övergripande tema, så att vi blir 

starkare och bättre rustade för framtiden. Det är också en ansvarsfull budget i en orolig tid. 

Runo Johansson 

Kommunalråd 

Tidaholm, oktober 2022 
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2 Omvärldsbevakning 
Under 2022 har Sverige haft en långt högre inflation än på länge. Inflations- och ränteuppgången 

kommer enligt SKR att ha betydande åtstramande effekter på världsekonomin under 2022 och åren 

därefter. På så vis utgör inflations- och ränteuppgången en motkraft till den postpandemiska 

återhämtning som ännu präglar många ekonomier. Inflationen i Sverige kommer även att medföra 

högre löneökningar jämfört med tidigare prognoser. [1] 

Rysslands invasion av Ukraina är en starkt bidragande orsak till en kraftig energi- och 

råvaruprisinflation under 2022. Kriget ökar också osäkerheten vad gäller den ekonomiska 

utvecklingen framöver. SKR ser att tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats 

sedan invasionen inleddes den 24 februari. I augusti 2022 prognostiserar SKR att kommunsektorns 

köpkraft urholkas drastiskt framöver. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent jämfört 

med året innan. Kommunala utgifter kommer att öka då de priser och löner som påverkar 

kommuners kostnader nu stiger snabbare. Det beror delvis på den allmänna prisuppgången till följd 

av inflationen och delvis på det nya pensionsavtalet med högre premier. [2] 

Priserna på energi har stigit kraftig till följd av kriget i Ukraina. Energimyndigheten ser i oktober 

2022 att elförsörjningen i Sverige är stabil, men att det finns en ökad risk för problem under 
vinterns höglasttimmar. Myndigheten understryker även vikten av att samhällsviktiga aktörer, 

energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska 

läget och kommande vinter. Risken för effektbrist har ökat från låg till reell på grund av att Ringhals 

4 är tagen ur drift fram till 31 januari 2023. Energimyndigheten har i oktober 2022 startat en 

informationskampanj för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet. Kampanjen ska bidra till 

ändrade vanor och ökad kunskap, och därmed minska risken för frånkoppling i vinter. Tidaholms 

kommun vidtar under hösten åtgärder för att minska kommunens energiförbrukning. [3] 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos i januari 2022 kommer arbetslösheten i riket att fortsätta 

minska och ligga på 6,8 % år 2023. [2] Bristen på efterfrågade kompetenser ökar bland både privata 

och offentliga arbetsgivare, samtidigt som allt fler arbetslösa saknar efterfrågade kompetenser. Enligt 

arbetsförmedlingen kommer det att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft även på längre 

sikt. För att kunna bemanna i bristyrken och minska arbetslösheten krävs att bristyrken görs mer 

attraktiva. [4] 

Enligt arbetsförmedlingens yrkesprognos för år 2021–2026 kommer det bland annat att råda brist 

på förskollärare, sjuksköterskor och lärare [5]. Samtidigt är glappet mellan personer i arbetsför 

ålder och personer i behov av skola, förskola och äldreomsorg historiskt hög. Kommuner tvingas 

därför att konkurrera alltmer om rätt kompetens, samtidigt som skatteintäkterna från den 

arbetsföra befolkningen minskar i förhållande till kommunens kostnader för välfärd. I Tidaholms 

kommun har den demografiska försörjningskvoten ökat från 0,80 till 0,88 på tio år (2011–2021) [6]. 

För världen som helhet medför klimatförändringar allt fler katastrofer och kriser i form av 

översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 

samt människor på flykt. Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) ansvarar för 

räddningstjänst i Tidaholm, Falköping, Götene och Skara. SMS skriver i sin verksamhetsredovisning 

år 2021 att olyckor och katastrofer orsakade av klimatförändringar och terror kommer att bli allt 

vanligare. När sådana händelser inträffar krävs omfattande insatser av både personal och material 

och dessutom ofta under lång tid. [7] I Tidaholm, liksom i alla delar av världen, krävs verkningsfulla 

åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och uppnå övriga globala mål i Agenda 2030. 

Källor: 

1. Sveriges kommuner och regioner, 2022-04-28: Cirkulär 22:15. 

2. Sveriges kommuner och regioner, 2022-08-25: Cirkulär 22:28. 
3. Energimyndigheten, Lägesbild över energiförsörjningen med anledning av kriget i Ukraina, 

2022-10-04. 
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4. Arbetsförmedlingens presentation Arbetsmarknadsläget i Skaraborg, 20 januari 2022. 

5. Arbetsförmedlingens yrkesprognoser, 2022-02-16: https://arbetsformedlingen.se/for-

arbetssokande/yrken-och-framtid/hitta-yrkesprognoser/yrkesomraden 

6. Koladas nyckeltal "Demografisk försörjningskvot", id: N00927 

7. Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS). (2021). Verksamhetsredovisning 2921, Nämnden för 

samhällsskydd mellersta Skaraborg 2021. 
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3 Kommunens organisation 
Politisk organisation 

Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

nämnder. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har råd, beredningar och utskott knutna till sig. 

Nämnderna är uppdelade utifrån ansvars- och verksamhetsområden. Samtliga nämnder har en 

förvaltning till sitt förfogande. 

Tidaholms kommun bedriver en gemensam räddningstjänst tillsammans med Falköping, Skara och 

Götene kommun. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är gemensam för de fyra 

kommunerna. Förvaltningen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är placerad i Falköping. 

 

Förvaltningsorganisation 

Tidaholms kommun har sex förvaltningar som bistår nämnder och kommunstyrelse med utredning, 

planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller 

som inköp från andra utförare. Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen leds av kommundirektören som är kommunens ledande tjänsteperson. 
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Kommunala koncernföretag 

 

Koncernen Tidaholms Energi AB består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotterbolagen 

Tidaholms Elnät AB (Teab), Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab), 20 procent av Bosnet AB samt 3 

procent av Netwest Sweden AB. Tidaholms Energi AB ska utöva en aktiv styrning och ledning av de 

bolag som ingår i koncernen. Enligt ägardirektiven ska de kommunala bolagen bidra till ett hållbart 

samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor. 

 

Tidaholms Energi AB bedriver produktion och försäljning av el och fjärrvärme. Bolaget ska även 

anlägga och underhålla IT-infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på 

marknadsmässiga villkor. 

 

Tidaholms Elnät AB bedriver distribution av el. Bolaget ska även arbeta aktivt med att stärka 

Tidaholms kommuns attraktionskraft och tillväxt. 

 

Tidaholms Bostadsbolag AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ska främja en god 

bostadsförsörjning och lokalförsörjning i Tidaholms kommun. Bolaget äger och förvaltar 300 
lägenheter samt lokaler, garage och parkeringsplatser i anslutning till bostadshusen. Bolaget förvaltar 

och äger även industrifastigheter. 

 

Bosnet AB har sitt säte i Karlsborg och ägs med 20 procent vardera av Tidaholms Energi AB, Hjo 

Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB och VänerEnergi AB. Som stadsnätsoperatör ska 

bolaget främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommunerna. Detta gör bolaget genom att 

stötta och samordna ägarnas utveckling på området. 

 

Netwest Sweden AB har sitt säte i Alingsås och ägs av Västragötalandsregionen, västsvenska 

kommuner och energibolag. Netwest arbetar med en hållbar och framtidssäkrad 

bredbandsutveckling i Västra Götaland. 
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4 Politiska mål och ambitioner för 

Tidaholms kommun 
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4.1 Kommunens målstyrning 

Strategisk plan och budget är kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den 

kommunala verksamheten. Dokumentet ger besked om vilka mål fullmäktige har satt upp samt 

fördelning av resurser till nämnderna. Fullmäktiges vision för kommunens utveckling är utgångspunkt 

vid utformning av strategisk plan och budget. 

Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa upp kommunens arbete 

med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden uppdras att formulera 

verksamhetsmål som omsätter kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till 
konkret utvecklingsarbete. 

 

 

 

Visionen beskriver hur Tidaholm ska utvecklas som kommun på lång sikt. Kommunfullmäktiges 

vision anger syfte och riktning för kommunens mål och strategier. 

Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är särskilt viktiga 

att arbeta med för att närma sig den långsiktiga visionen. 

Strategiska mål beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå inom varje målområde. De 

strategiska målen är långsiktiga och knyter an till FN:s globala mål i Agenda 2030. För varje 

strategiskt mål anges även en eller flera strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. 
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Finansiella mål anger kommunfullmäktiges målsättningar för kommunens ekonomi. Enligt de 

ekonomistyrningsprinciper som fullmäktige har antagit i Tidaholms kommun innebär god ekonomisk 

hushållning att kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. För varje finansiellt mål 

anges även en eller flera strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. 

Verksamhetsmål avser utvecklingen av nämndens verksamheter. Varje verksamhetsmål knyts till 

ett strategiskt mål och bidrar till att kommunen utvecklas i riktning mot kommunfullmäktiges vision. 

Verksamhetsmålen är mätbara och uppnåeliga. För varje verksamhetsmål anges även en eller flera 
strategier (vägval) som ska prägla arbetet med målet. Varje nämnd fastställer verksamhetsmål, 

strategier och detaljbudget i sin verksamhetsplan. 

Enhetsmål är enheternas mål och konkretiserar vad en särskild enhet ska uppnå för att bidra till 

nämndens verksamhetsmål. Enhetsmål fastställs av tjänstepersoner med ledande uppdrag. 

Aktiviteter är konkreta insatser eller åtgärder som ska utföras för att uppnå ett mål. Aktiviteter 

utformas och beslutas av tjänstepersoner med ledande uppdrag. 

Indikatorer används för att analysera och värdera i vilken grad kommunen har uppnått ett givet 

mål. En väl vald indikator visar på en förändring som sker i takt med att kommunen närmar sig 

målet. Indikatorer kan till exempel vara information om kommunens utbud av service eller vad 

kommuninvånarna tycker om kommunens verksamheter och service. Urval av indikatorer och 

fastställande av målvärden för strategiska mål utförs av tjänstepersoner. Urval av indikatorer och 

fastställande av målvärden för verksamhetsmål utförs av respektive nämnd. 
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4.2 Vision och målområden 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska utvecklas på 

lång sikt. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och 

utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla 

invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i 

vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar 

och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala 

företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

4.2.1 Målområde: Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun ska vara en attraktiv kommun som präglas av social hållbarhet och goda 

levnadsförhållanden. För att skapa ett socialt hållbart samhälle krävs att varje barn, ungdom och 

vuxen kan lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Det behövs utbildning som, ger goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och 

minskar utanförskap. Kommunen behöver också arbeta systematiskt med att erbjuda 

kompetensväxling och livslångt lärande utifrån arbetsmarknadens behov. 

Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, både 

fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för jämlik hälsa mellan grupper i samhället. 

Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med olika 

etniska och kulturella bakgrunder utgör. Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i 

samverkan med andra aktörer och invånare ska kommunen bidra till ökad trygghet. 

En av de främsta utmaningarna för Tidaholms kommun är att möta den demografiska utvecklingen. 

Genom att utveckla Tidaholm som en attraktiv kommun ser vi till att invånarna trivs och bor kvar 

samt att fler bosätter sig i kommunen. Detta arbete omfattar en rad områden. Kommunen ska 

erbjuda ett varierat utbud av bostäder vad gäller upplåtelseformer och hustyper, skolor och omsorg 

med hög kvalitet, ett rikt kultur- och fritidsliv, ett tillgängligt och levande centrum samt 

variationsrika och attraktiva mötesplatser för invånare och besökare. Kommunen ska värna om 
Tidaholms kulturarv och historia, och skapa goda förutsättningar för näringslivet samt utveckling av 

besöksnäringen. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för 

det goda livet. 

Strategi 

 Vidareutveckla kommunens identitet och stadskärna samt stärka den lokala stoltheten, 

attraktionskraften och Tidaholms platsvarumärke. 

 Forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må bra, känna 

trygghet, uppleva, leka, lära och växa. 

 Arbeta för en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, 

både fysiskt och psykiskt. 

 Skapa förutsättningar för infrastruktur; fibernätsutbyggnad på landsbygden, större andel 

persontransporter till fots, med cykel och kollektivtrafik. 

 Bevara kulturmiljön och landskapsbilden på lång sikt samt tillgängliggöra stråken längs med 

Tidan. 

 Verka för ett aktivt och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt skapa unika och 

gemensamma erbjudanden för medborgare och besökare. 
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 Öka tillgång till ett varierat utbud av upplåtelseformer bland annat genom att initiera nya 

planområden så att byggnation underlättas. 

 Ge skola och barnomsorg goda förutsättningar att bedriva en likvärdig utbildning för alla 

barn och elever i Tidaholms kommun. 

 Säkerställa att elever utbildas för framtida behov genom dialog och samverkan med 

arbetsgivare. 

 Erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och kompetensomställning för att möta 

teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov. 

 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 1: ingen fattigdom.  

 Mål 2: ingen hunger.  

 Mål 3: god hälsa och välbefinnande.  

 Mål 4: god utbildning för alla.  

 Mål 5: jämställdhet.  

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.  

 Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur.  

 Mål 10: minskad ojämlikhet. 
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4.2.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

Tidaholms kommun ska bedriva verksamhet och service av hög kvalitet för invånare, besökare, 

näringsliv och civilsamhälle. 

Utveckling av den lokala demokratin är en huvuduppgift för kommunen. En välmående demokrati 

kännetecknas av att invånare har möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen genom att på 

olika sätt uttrycka sina uppfattningar, behov och idéer. Detta gäller även barn, vilka enligt 

barnkonventionen har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Möjligheten till 

delaktighet och inflytande i samhället är även viktiga faktorer för människors hälsa. 

Beslut om kommunens verksamheter och utveckling fattas av kommunens förtroendevalda 

församlingar. Dessa församlingar ska informeras om invånarnas behov och uppfattningar, och ta 

dessa i beaktande då beslut fattas. Kommunen ska på lämpliga sätt informera invånarna om 

kommunens arbete och regelbundet undersöka vad invånare tycker om kommunens verksamheter 

och service. Kommunen ska även erbjuda invånarna olika former av delaktighet, till exempel genom 

medborgardialoger, råd, synpunktshantering och möjligheten att lämna Tidaholmsförslag. 

Tidaholms kommun ska ta vara på de fördelar som digitaliseringen erbjuder. Den digitala 

utvecklingen ska drivas med invånaren i fokus. 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av 

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

Strategi 

 Aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för 

kommunens invånare utifrån olika intressentgrupper, till exempel genom att använda 

medborgardialog som verktyg inför beslut i komplexa frågor. 

 Sprida information om hur den demokratiska styrningen av kommunen fungerar. 

 Tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och rättssäker 
ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. 

 Skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla verksamheterna genom samverkan, 

innovation och ständiga förbättringar samt stöd av digitalisering utifrån medborgarnas behov. 

 Verka för att kommunens invånare, elever, företagare och besökare upplever att de blir väl 

bemötta av kommunens medarbetare. 

 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 5: jämställdhet. 

 Mål 10: minskad ojämlikhet. 

 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 

 Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. 

 Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. 
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4.2.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun ska arbeta med FN:s globala mål i Agenda 2030, Sveriges klimatmål samt Västra 

Götalandsregionens mål i Klimat 2030. Kommunens miljö- och klimatarbete ska leda till minskad 

miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar. Samtliga verksamheter ska inkluderas 

i kommunens miljö- och klimatarbete. 

Tidaholms kommun ska även möjliggöra för invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle att agera 

hållbart genom att utveckla sina verksamheter, sin myndighetsutövning, sprida kunskap och utgöra 

ett föredöme i arbetet med miljö- och klimatfrågor. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Strategi 

 Arbeta i riktning mot Sveriges klimatmål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 

2045 samt Västra Götalands regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 

2030, genom att genomföra kommunens klimatlöften. 

 Underlätta för kommunens invånare och förenkla för näringslivet att verka och leva 

miljömässigt hållbart så att utsläpp av växthusgaser från Tidaholms kommun minskar. 

 Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada. 

 Öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens verksamheter. 

 Planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald 

främjas i både stad och på landsbygd. 

 Sträva efter grön finansiering. 

 Se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess ursprung är ett 

grundvatten eller ytvatten. 

 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 6: rent vatten och sanitet. 

 Mål 7: hållbar energi för alla. 

 Mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

 Mål 11: hållbara städer och samhällen. 

 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 

 Mål 13: bekämpa klimatförändringarna. 

 Mål 14: hav och marina resurser. 

 Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. 
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4.2.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

Tidaholms kommun vill främja utvecklingen av ett starkt och aktivt näringsliv och ett starkt 

civilsamhälle på landsbygden och i tätorten. Att arbetsmarknaden i kommunen erbjuder ett varierat 

utbud av arbetstillfällen är avgörande för att fler invånare ska bo kvar och flytta till Tidaholms 

kommun. Tidaholms kommun ska erbjuda ett gott företagsklimat. Med ett gott företagsklimat blir 

det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i kommunen. 

Tidaholm står idag, liksom hela regionen, inför flera utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. 

Bristen på vissa kompetenser är stor inom både privat och offentlig sektor samtidigt som många 

saknar arbete. För att företag ska stanna i kommunen och för att kommunen ska kunna klara av sitt 

välfärdsuppdrag krävs att det finns tillräckligt med arbetskraft med efterfrågad kompetens. 

Tidaholms kommun ska arbeta med tre fokusområden för att stödja näringslivet och förbättra 

företagsklimatet: 

1. Arbeta för en aktiv dialog och mellan kommunen och näringslivet för en förstärkt förståelse 

av respektives verksamheter. Arbeta för förenklad kommunikation och navigering vid 

näringslivets kontakt med kommunen. Bistå med arenor för nätverkande, utveckling och 

omvärldsbevakning i syfte att möta framtidens utmaningar. 

2. Arbeta för att bibehålla, utveckla och expandera befintligt näringsliv samt samverka för 

nyetableringar. Fortsatt implementering av platsvarumärket och utveckling av stadskärnan för 

behållning av ett levande Tidaholm för näringsliv invånare och besökare. 

3. Arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och genom koordination av insatser 

som rör arbetsmarknadens kompetensbehov matchning och omställning. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet 

och civilsamhället. 

Strategi 

 Arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb, rättssäker och effektiv 

ärendehantering. 

 Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. 

 Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar. 

 Implementera och arbeta för den lokala attraktionskraften och stärka Tidaholms 

platsvarumärke. 

 Genom internationella samarbeten ska nya kunskaper och kontakter bidra till positiv 
utveckling så som tillväxt för kommunen samt stärka sysselsättning för medborgarna. 

 Underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla sina verksamheter. 

 Verka för att digitaliseringen gör Tidaholms kommun attraktivare genom att bidra till en 

enklare vardag för näringsidkare och andra aktörer. 

 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
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4.2.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och är 

stolta över att ge god service till kommunens invånare, besökare, näringsliv och civilsamhälle. 

Både chefer och medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Kommunen som 

arbetsgivare ska uppmuntra innovation och nytänkande. Det ska finnas goda möjligheter att prova 

nya idéer som syftar till att förbättra verksamheten. 

Ledarskap är avgörande för att utveckla en god kultur på arbetsplatsen. Ett gott ledarskap innebär 

bland annat att chefer ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete och visar 

uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser. 

Tidaholms kommun ska också vara en arbetsplats som tar vara på de fördelar som digitaliseringen 

erbjuder. Kommunen ska erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av kommunens invånare och 

underlättar för kommunens medarbetare och verksamheter. 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

Strategi 

 Bedriva ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbetsmiljö, 

kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön. 

 Skapa förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. 

 Lyfta betydelsen av det tillitsbaserade ledarskapet inom organisationen. 

 Verka för att alla medarbetare har goda förutsättningar att ta ansvar för sina arbetsuppgifter 

genom att agera utifrån sin professionella kunskap, erfarenhet och omdöme. 

 Digitaliseringsarbetet ska integreras i den ordinarie verksamheten. 

 

Agenda 2030 

Det strategiska målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 3: god hälsa och välbefinnande. 

 Mål 4: god utbildning för alla. 

 Mål 5: jämställdhet. 

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
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4.2.6 Målområde: God ekonomi 

I Tidaholms kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk. Det gör att vi kan 

möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar och extraordinära situationer i 

omvärlden. Det skapar även förutsättningar för goda livsvillkor för framtida invånare. 

De finansiella målen för Tidaholms kommun syftar till att säkerställa en trygg och långsiktig 

finansiering av kommunens verksamheter. God ekonomisk hushållning råder då vart och ett av 

kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål uppnås helt eller delvis under ett år. 

Finansiellt mål: Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 

generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

Strategi 

 Undvika upplåning till investeringar. 

 Arbeta med en treårsbudget i balans, vilket innebär att årets resultat i budgeten uppgår till 

resultatmålet. 

 

Agenda 2030 

Det finansiella målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 

Finansiellt mål: Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

Strategi 

 Generera överskott för att klara framtida investeringar i verksamheter. 

 Kontinuerligt effektivisera lokalnyttjandet. 

 Aktivt avyttra fastigheter som ägs av kommunen i vilka kommunen ej bedriver verksamhet. 

 

Agenda 2030 

Det finansiella målet knyter an till följande globala mål för hållbar utveckling: 

 Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 Mål 12: hållbar konsumtion och produktion. 
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5 Ekonomiska förutsättningar och 

budget 
Den omvärldsanalys som presenteras i avsnitt 2 beskriver hur Tidaholms kommun påverkas av den 

demografiska utvecklingen och ett ökat behov av välfärdstjänster i framtiden. I avsnitt 5 beskrivs de 

ekonomiska förutsättningarna för Tidaholms kommun under de kommande åren. Därefter 

presenteras kommunens budget för år 2023 och plan för 2024-2025. 
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5.1 Ekonomiska förutsättningar 

Befolkningsprognos 

Befolkningsförändringen bygger på kommunens befolkningsprognos (Se bilaga). 

 Befolkningen förväntas minska från 12 825 (2021 års befolkning) till 12 684 invånare fram till 

år 2025. Prognosen är uppdaterad utifrån nya antaganden sedan beslut om Strategisk plan och 

budget för 2022-2024. 

 

Demografi 

Även de demografiska förändringarna påverkar Tidaholms kommun. Totalt prognostiseras att 

kommunens invånarantal minskar. Ett minskat invånarantal förstärker ytterligare den demografiska 

försörjningskvoten, där invånarantalet i icke-arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som 

åldersgruppen i arbetsför ålder minskar. Detta medför ökade andelar eller volymer av invånare som 

tar del av kommunens välfärdsverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

Inflation och pensionskostnader 

Enligt SKRs prognoser präglas de kommande åren av en högre inflation och stigande räntor. För 

Tidaholms kommun innebär detta att skatteunderlaget ökar främst beroende på löneökningstakten 

som det kommunala skatteunderlaget bygger på. Då även löner och priser hos kommuner (och 

regioner) antas öka innebär ökningen av skatteintäkterna inte ger någon reell resursförstärkning. 

Enligt prognosen präglas de kommande åren av en urholkning av köpkraften, vilket stigande priser 

och löner leder till. 

Under 2023 träder ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn i kraft. Med det nya avtalet går 

kommuner (och regioner) från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt pensionssystem, vilket 

påverkar kommunens pensionskostnader. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna 

får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. För Tidaholms kommun innebär 

övergången till det nya pensionsavtalet ökade personalkostnader för kommunens verksamheter. 

Kommunen och verksamhetsnämnderna behöver hantera dessa ökade kostnader inom tilldelad ram. 

Investeringar 

De stora investeringsbehov som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att klara 

dessa investeringar måste kommunen under budgetperioden öka sin långfristiga låneskuld. Mer 

information om investeringar finns nedan. 

De kommande årens investeringsbehov sammanfaller med att skatteunderlagets tillväxttakt minskar. 

Detta medför att tillkommande och ökade kapital- och driftskostnader sätter ytterligare 

kostnadspress på verksamheterna. 

Vidare pressas kommunens totala nettokostnader av tillkommande drifts- och kapitalkostnader för 

nya investeringar. De nya investeringarna kommer att ta utrymme från befintliga verksamheter i 
budgetar under kommande år. Under budgetperioden prognostiseras att räntorna stiger vilket ökar 

kommunens finansiella kostnader. Kostnaden för befintliga lån som binds om och nya lån som upptas 

kommer därför att vara högre, jämfört med föregående år då låga räntor har medfört låga 

räntekostnader. 

29



Tidaholms kommun, Revidering Strategisk plan och budget 2023-2025 21(62) 

5.2 Resursfördelning och politisk viljeinriktning 

Tidaholms kommun tillämpar en resursfördelningsmodell som är baserad på pris och volym för att 

göra en initial fördelning av medel till nämndernas budgetramar. Därefter prioriterar och 

omprioriterar de förtroendevalda politikerna medel för att nå balans och harmoni mellan 

fullmäktiges strategiska mål och fördelningen av medel. Detta framgår av kommunens 

ekonomistyrningsprinciper. 

  

 

  

De initiala budgetramarna utgår ifrån genomsnittliga ambitionsnivåer och referenskostnader hos 

jämförbara kommuner. Därefter justeras budgetramen för varje nämnd i enlighet med politiska 

prioriteringar. 

Inför år 2023 är budgetramarna beräknade utifrån resursfördelning samt riktade justeringar utöver 

resursfördelningen. Inga generella anpassningar har lagts ut på nämnderna efter resursfördelningen. 

Nedan definieras resursfördelningen. Utöver resursfördelningen påverkas nämndernas ramar av 
verksamhetsförändringar samt anpassningar efter resursfördelning. Belopp för varje del specificeras för 

respektive nämnd i avsnitt 6. Nämnderna. 

 

Resursfördelning 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till pris- och volymförändring mellan åren. Den ena delen är 

den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen 

eller respektive målgrupp. 

Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig nettokostnad för 

kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter benämnd ”kommungrupp”) eller 

traditionell budgetuppräkning. För respektive nämnd anges dessa pris- och volymparametrar per 

verksamhet. 

Referenskostnaden i tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. 

Referenskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare samt en 

framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. 

Genomsnittlig nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från 

räkenskapssammandrag 2020, uppräknat till 2023 enligt index. Kostnadsambitionsnivå är den 
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justering som är gjord för verksamheten. 100 procent indikerar samma kostnadsambitionsnivå som 

genomsnittet för kommungruppen. En justering över 100 procent påvisar en högre 

kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. De verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en 

tilldelning beräknad med traditionell budgetuppräkning. För att hantera de ekonomiska 

förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. I resursfördelningen 

förväntas verksamheterna bedriva verksamhet till den nettokostnad som prislappen indikerar. Det 

betyder att de verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som är högre än referenskostnad 
behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För de verksamheter vars 

tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och anpassningar gjorts utifrån den 

politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska målen för 2023–2025. 
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5.3 Budget 2023-2025 

Skatter och generella bidrag 

Budgeten för 2023-2025 utgår från följande övergripande antaganden: 

 Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden. 

 Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sveriges 

kommuner och regioner (SKR Cirkulär: 22:28, daterad 25 augusti 2022). 

Resultatmål och soliditet 

Kommunen har två finansiella mål, resultatmål och soliditet. 

År 2023 är det budgeterade resultatet för Tidaholms kommun 2,0 procent av skatter och bidrag, 

vilket betyder att det budgeterade resultatet är i nivå med resultatmålet på 2,0 procent. För år 2024 

och 2025 är resultatmålet 2,5 procent på vartdera året, vilket innebär att kommunen även dessa år 

uppnår resultatmålet. 

I kommunens andra finansiella mål bedöms soliditeten, som behöver vara minst 30 procent.  I 

kommunens budget och planår överstiger soliditeten 30 procent vartdera året, vilket betyder att 

även det andra finansiella målet uppfylls. 

Båda de finansiella målen i planen uppfylls för åren 2023–2025. 

Ekonomiskt nuläge 

Enligt den prognos för 2022 som verksamheterna inkommit med prognostiseras underskott på cirka 

4 miljoner kronor (prognosen vid delåret exklusive finansförvaltningen), jämfört med 2022 års 

budget. Inför 2023 innebär det att de nämnder som har underskott för 2022 och som inte har 

vidtagit åtgärder för att komma i balans, kommer att ha utmaningar redan vid ingången av 2023.  

Både social- och omvårdnadsnämnden och  samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar underskott 

mot budget för 2022. 

Inför 2024–2025 är ökningen av verksamheternas nettokostnader 1,2 procent respektive 2,4 

procent årligen, vilket är en lägre ökningstakt än den för skatteintäkter och bidrag. Detta beror på 

att resultatmålet i planen för 2023 och 2024 nu uppgår till 2,5 procent årligen, vilket är en justering 

från planåren i föregående budget.  I föregående plan så uppgick inte resultatmålet till 2,0 procent 

för 2023 och 2024. 

Kommunens skatteintäkter och generella bidrag för 2024 förväntas växa med 3,1 procent medan 

nettokostnaderna ökar med 1,2 procent.  För att klara att lägga en budget i nivå med resultatmålet 

så behöver verksamheterna effektiviseras och anpassas i planåren eftersom den sammantagna 

ökningen av verksamheternas nettokostnader är lägre än den förväntade indexeringen/inflationen. 

Resultat 
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Kommunen har fortsatt stora investeringar under perioden. För att minska upplåningsbehovet krävs 

ett positivt resultat. Den planerade investeringsnivån medför dock ett utökat lånebehov för 

kommunen. Även räntekostnaderna förväntas öka under budgetperioden. 

Det höga resultatet för 2021 och prognostiserade resultatet för 2022 beror främst på ökade 

skatteintäkter jämfört med budget. 

Låneskuld 

Låneskulden (miljoner kronor)  

 

  

Likvida medel vid årets slut (miljoner kronor)  

 

  

  

Den fortsatt höga investeringstakten kommer att medföra att Tidaholms kommunen behöver öka 

sina långfristiga skulder för att klara den planerade investeringstakten. Enligt budgeten 2023–2025 

finns en planerad upplåning om 160 miljoner kronor. 

Sammantaget ökar lånebehovet för perioden jämfört med föregående plan. 
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Soliditet 

 

 

 

Sammanställning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Årets resultat (tkr) 18 900 17 800 22 800 23 500 

Årets resultat (%) 2,2% 2,0% 2,5% 2,5% 

Skatteintäkter och bidrag (tkr) 854 918 889 244 916 952 942 396 

Ökning av skatteintäkter och bidrag 

(%) 
4,5% 4,0% 3,1% 2,8% 

Nettokostnader (tkr) 793 885 824 535 834 625 854 869 

Ökning av nettokostnader (%) 5,1% 3,9% 1,2% 2,4% 

Investeringsbudget 

skattefinansierat (tkr)* 
140 170 137 900 131 000 68 000 

* 2022 inklusive tilläggssanslag & ombudgetering - exklusive VA och Renhållning 

 

Sammanställning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  793 885   824 535   834 625   854 869  

Årlig förändring (tkr)   30 650   10 090   20 243  

Årlig förändring (%)  3,9% 1,2% 2,4% 
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5.4 Ekonomisk redovisning: Resultat-, balansräkning och 

kassaflödesanalys 

5.4.1 Resultaträkning 

Resultaträkning 

Resultaträkning (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter     

Verksamhetens kostnader -793 885 -824 535 -834 625 -854 869 

Av- och nedskrivningar -37 833 -40 909 -53 027 -57 027 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-831 718 -865 444 -887 652 -911 896 

Skatteintäkter 615 509 645 225 673 606 703 810 

Generella statsbidrag, utjämning 

och fastighetsavgift 
239 409 244 019 243 346 238 586 

Finansiella intäkter - - -  

Finansiella kostnader -4 300 -6 000 -6 500 -7 000 

Resultat före extraordinära 

poster 
18 900 17 800 22 800 23 500 

Extraordinära intäkter     

Extraordinära kostnader     

Årets resultat 18 900 17 800 22 800 23 500 
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5.4.2 Balansräkning 

Balansräkning 

Tillgångar (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 881 280 989 253 1 000 227 

Maskiner och inventarier 22 525 22 525 22 525 

Summa materiella anläggningstillgångar 903 805 1 011 778 1 022 752 

    

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 17 589 17 589 17 589 

Summa finansiella anläggningstillgångar 17 589 17 589 17 589 

Summa anläggningstillgångar 921 394 1 029 367 1 040 341 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20 2 000 1 600 1 200 

Summa bidrag till infrastruktur 2 000 1 600 1 200 

 

Omsättningstillgångar 

Förråd 2 510 2 510 2 510 

Kortfristiga fordringar 75 109 75 109 75 109 

Kassa och bank 9 509 19 915 6 189 

Summa omsättningstillgångar 87 129 97 535 83 808 

Summa tillgångar 1 010 523 1 128 502 1 125 349 
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Eget kapital, avsättningar och skulder (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Eget kapital    

Årets resultat 17 800 22 800 23 500 

Resultatutjämningsreserv 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv 7 429 7 429 7 429 

Övrigt eget kapital 500 143 517 942 540 742 

Summa eget kapital 617 106 639 905 663 406 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser 11 918 11 918 11 918 

Avsättning bidrag till infrastruktur 11 116 11 116 11 116 

Summa avsättningar 23 034 23 034 23 034 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit    

Lån i banker och kreditinstitut 167 856 263 035 236 382 

Investeringsinkomster 8 528 8 528 8 528 

Andra långfristiga skulder    

Summa långfristiga skulder 176 383 271 563 244 909 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 32 433 32 433 32 433 

Övriga kortfristiga skulder 161 567 161 567 161 567 

Kortfristiga skulder, totalt 194 000 194 000 194 000 

Summa skulder 370 383 465 563 438 909 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 010 523 1 128 502 1 125 349 

 

 
   

Ansvarsförbindelser (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 154 000 151 884 149 044 

Borgen och andra förpliktelser 399 977 378 796 357 615 

Summa ansvarsförbindelser 553 977 530 680 506 659 
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5.4.3 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys – kommunen (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat 17 800 22 800 23 500 

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar 40 909 53 027 57 027 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400 400 400 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 59 109 76 226 80 927 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar    

Ökning / minskning förråd och varulager    

Ökning / minskning kortfristiga skulder -24 000   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 109 76 226 80 927 

    

Investeringsverksamheten 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -137 900 -161 000 -68 000 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -137 900 -161 000 -68 000 

    

Finansieringsverksamheten 

Nyupptagna lån 40 000 120 000  

Amortering av skuld -12 884 -16 884 -18 717 

Ökning av långfristiga fordringar -10 000 -10 000 -10 000 

Minskning av långfristiga fordringar 2 063 2 063 2 063 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 180 95 180 -26 654 

    

Bidrag till Infrastruktur    

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur    

    

Årets kassaflöde -83 612 10 406 -13 727 

Likvida medel vid årets början 93 121 9 509 19 915 

Likvida medel vid årets slut 9 509 19 915 6 189 
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6 Nämnderna 

Nämndens ansvar 

Varje nämnd ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden 

genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och åtaganden uppnås inom 

tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin verksamhetsplan och beslutar om den 

tilldelade budgetramens fördelning till sina verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot 

budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar 

inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden 

själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges 

beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet 

samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens 

ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 

Budgetramar 2023 

Inför 2023 är budgetramarna dels beräknade utifrån resursfördelning och dels riktade justeringar 

utöver resursfördelning. Nedan återfinns delarna definierade och markerade med I-V, vilka sedan 

återkommer och specificeras med belopp för respektive nämnd. 

I. Resursfördelning 

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till pris- och volymförändring mellan åren. Den ena delen är 

den årliga justeringen på prislapparna och den andra är volymförändringen för hela befolkningen 

eller respektive målgrupp (se mer info under avsnittet begrepp) 

För att klara de ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa 

anpassas. I resursfördelningen förväntas verksamheterna bedriva verksamhet till den nettokostnad 

som prislappen indikerar. Det betyder att de verksamheter som bedrivs med en nettokostnad som 

är högre än referenskostnad behöver effektiviseras då budgetramen baseras på referenskostnad. För 

de verksamheter vars tilldelning utgår från kommungruppens prislapp har justeringar och 

anpassningar gjorts utifrån den politiska ambitionsnivån och de uppsatta strategiska målen för 2023–

2025.      

Prislapparna indexeras med följande procent:  

 2020 till 2021: 2,1 procent 

 2021 till 2022: 2,6 procent 

 2022 till 2023: 2,2 procent 

II. Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter och budgetmedel mellan nämnder. 

Anpassningar efter resursfördelning (del III–V)  

För satsningar utöver den framräknade resursfördelningens förslag till fördelning av medel återfinns 

riktade budgetprioriteringar (del III). I budgetramarna finns tre sorters riktade 

budgetprioriteringar. 

 Satsningar som tillförs nämnden utöver resursfördelningen. Dessa är prioriteringar som är 

identifierade och motsvarande medel har tillförts nämndens budgetram.   

 Kommunens övergripande riktade budgetprioriteringar (se separat avsnitt) som ligger 

centralt budgeterade på kommunstyrelsen, men där en eller flera nämnder kan vara utförare 
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av uppdraget och kompenseras efter utförande från dessa centralt budgeterade medel. 

Kompensationen görs årsvis och under samma budgetår.   

 Riktade medel reserverade och specificerade under finansförvaltningen. Dessa omdisponeras 

i samband med projektavslut då de ökade driftskostnaderna tillkommer och medel skjuts till 

verksamhetsnämnden för att i möjlig mån undvika ekonomiskt påverkan på övriga 

verksamheter. 

För att Tidaholms kommun ska uppnå en budget i balans finns det riktade anpassningar (del IV) 

som är justeringar av nämndernas budgetramar utöver det som resursfördelningen har tilldelat 

nämnden. Dessa återfinns på respektive nämnds sida under riktade anpassningar och beskriver vad 

anpassningen/effektiviseringen avser. 

Budgetram per nämnd 

Nämnd (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunstyrelsen 61 501 67 659 69 882 71 846 

Årlig förändring (%)  10,0% 3,3% 2,8% 

Jävsnämnd 318 326 337 346 

Årlig förändring (%)  2,5% 3,3% 2,7% 

Barn- och utbildningsnämnd  352 618   361 524   367 987   374 475  

Årlig förändring (%)  2,5% 1,8% 1,8% 

Kultur- och Fritidsnämnd  34 734   38 440   39 593   40 445  

Årlig förändring (%)  10,7% 3,0% 2,2% 

Social- och omvårdnadsnämnd  322 891   341 368   351 227   360 021  

Årlig förändring (%)  5,7% 2,9% 2,5% 

Samhällsbyggnadsnämnd  34 640   37 325   38 398   39 733  

Årlig förändring (%)  7,8% 2,9% 3,5% 

Finansförvaltningen -12 817 -22 108 -32 799 -31 999 

Årlig förändring (%)  72,5% 48,4% -2,4% 

Summa skattefinansierat 793 885 824 535 834 625 854 869 

Riktad satsning -  pensionskostnader 

Det nya pensionsavtalet som beskrivits tidigare kommer påverka nämndernas kostnader från och 

med 2023. Vad som konkret beräknas är att det kalkylerade pålägget avseende kollektivavtalad 

pension justeras upp för kommuner. 

 höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023, 

 ökat prisbasbelopp och inflationsökning samt 

 andra övriga faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen.  

För kommunen så är det estimerat att denna del resulterar i en ökning av kostnader för 

personalomkostnader (PO-tillägg) med totalt 27 miljoner kronor jämfört med 2022 (enligt prognos 

från KPA). 

För att nämnderna skall kunna bära de ökade kostnaderna ges en viss kompensation som riktad 

satsning i respektive nämnds budgetram.  Samtliga nämnder har fått delvis kompensation för ökade 

pensionskostnader.  Samhällsbyggnadsnämnden har även fått kompensation för ökningarna som 

avser den interna köp och säljverksamheten, det vill säga på måltids- och internhyresenheten.  Det 

innebär att motsvarande pensionskostnadsökning på dessa verksamheter inte skall fördelas ut på 

köpande nämnder. 

Den kompensation som nämnderna får i sina budgetramar beräknas täcka cirka 25% av den 
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kostnadsökning som avtalet medför.  Den resterande delen kommer nämnderna att behöva anpassa 

och inrymma inom tilldelad ram. 
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6.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 

kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 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. 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. 

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som anges i reglementet för kommunstyrelsen (rev. 2021-12-20) 

samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som 

framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens 

förvaltningsorganisation. Styrelsen är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Kommunstyrelsens budgetram för 2022 omfattar den verksamhet som bedrivs inom 

kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. De delar som innefattar pensioner, 

bidrag, transfereringar och avgifter återfinns under Finansförvaltningen. 

Viljeinriktning 

Kommunstyrelsen har uppdraget att samla och leda alla kommunens nämnder mot gemensamma 

mål. I uppdraget ingår att säkerställa att de övergripande målen nås och att detta görs inom 

kommunens ekonomiska ramar. Under de kommande åren riktas ett särskilt fokus mot att utveckla 

Tidaholms kommun gällande näringslivsklimat. Näringslivsenheten flyttas till kommunstyrelsen då 

dessa frågor är av så stor strategisk betydelse. Ett växande näringsliv är avgörande för vår kommuns 

framtid. Vi jobbar också vidare med hållbarhetsfrågor, såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. 

Landsbygdsberedningen avslutar sitt arbete under 2023 och lägger fram sina förslag om hur vi kan 

göra det attraktivt att bosätta sig och driva företag även utanför Tidaholms centralort. 

Kommunen ska möjliggöra ett hållbart arbetsliv och vara en attraktiv arbetsplats. Kommunen ska 

också jobba vidare med friskvård, god arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Vi ska främja 

jämlikhet och motverka alla typer av diskriminering på arbetsplatsen. 

Digitalisering och nya arbetssätt som utgår från ny teknik påverkar alltmer all kommunal 

verksamhet. Det drivs flera projekt, både centralt och inom olika förvaltningar, för att med hjälp av 

ny teknik effektivisera och skapa mervärde för våra invånare. 

Kommunen ska även utreda möjligheten att lägga alla kommunens fastigheter, alternativt enbart 

industrifastigheter, i ett bolag. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  61 501   67 659   69 882   71 846  

Årlig förändring (tkr)   6 158   2 223   1 964  

Årlig förändring (%)  10,0% 3,3% 2,8% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 61 501 67 659 69 882 71 846 

varav     

Resursfördelning  60 975 63 018 64 796 

Verksamhetsförändringar - 2 384 2 448 2 514 

Riktade Budgetprioriteringar - 4 300 4 416 4 535 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

    

Kommunens Riktade 

Budgetprioriteringar 
    

I. Resursfördelning: 

Kommunstyrelsens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas utifrån 

föregående års budget. 

II. Verksamhetsförändringar: 

Näringslivsenheten läggs direkt under kommunstyrelsen. 

III. Riktade budgetprioriteringar: 

Riktade budgetprioriteringar år 2023: 

 Omställning och utvecklingsarbete, 2,0 miljoner kronor. 

 Räddningstjänst och överförmyndarverksamhet, 1,0 miljoner kronor. 

 Delvis kompensation för ökade pensionskostnader, 1,3 miljoner kronor. 

IV. Budgetanpassningar: 

Kommunstyrelsen har inga riktade budgetanpassningar. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för kommunstyrelsen år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler. 

 Centrala IT-investeringar inom digitalisering och informationssäkerhet. 

 Kommunens investeringsreserv ligger under kommunstyrelsen. 
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6.2 Jävsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Jävsnämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva tillsyn i fall 

där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. 

Jävsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  318   326   337   346  

Årlig förändring (tkr)   8   11   9  

Årlig förändring (%)  2,5% 3,3% 2,7% 
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6.3 Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). 

Nämnden ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kulturskola, elevhälsa, elevboende samt vaktmästeri. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för: 

 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen. 

 Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola och fristående 

skolbarnomsorg samt fristående pedagogisk omsorg. 

 Kommunens uppgifter avseende skolskjuts i Tidaholms kommun. Nämndens uppgifter 

regleras i särskilt reglemente. 

 

Viljeinriktning 

I Tidaholm kommun sätts barnen i första rummet. Deras trygghet, välmående och utveckling är ett 

av kommunens grunduppdrag. Alla barn och ungdomar har olika förutsättningar, styrkor och 

svagheter. Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att möta och utveckla dem på bästa sätt. 

Nämnden ska också tillse att likvärdigheten mellan olika förskolor och skolor utvecklas och 

förbättras i hela vår kommun. För detta ändamål anslås extra medel. 

Det ska finnas en långsiktighet och trygghet inom verksamheten för såväl barn som för pedagogisk 

personal och skolledare. Barn- och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden har 

tidigare bedrivit ett gemensamt arbete i projektform under namnet Samkraft. Detta arbete ska 

permanentas och bli en naturlig del av barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

För barn- och utbildningsnämndens viktigaste resurs, personalen, görs en förstärkning för 

kommande pensionsökningar. 

I kommunens investeringsbudget avsätts medel för byggnation av en ny förskola i Ekedalen under år 

2023. Förskolan Linblomman i Madängsholm beräknas flytta in i nya lokaler under år 2023. För att 

täcka ökade driftskostnader avsätts extra medel för drift år 2023. 

Barn- och utbildningsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  352 618   361 524   367 987   374 475  

Årlig förändring (tkr)   8 906   6 462   6 489  

Årlig förändring (%)  2,5% 1,8% 1,8% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 352 618 361 524 367 987 374 475 

varav     

Resursfördelning  342 952 351 121 357 155 

Verksamhetsförändringar - - 128 - 131 - 135 

Riktade Budgetprioriteringar - 18 700 16 997 17 456 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

-    
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Verksamhet 
Målgrupp 

(antal) 
Andel 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Förskola 1-5 år  *  andel 84 % 617 607 586 574 

Fritidshem 6-12 år * andel 52 % 552 557 533 532 

Grundskola (inkl. 

förskoleklass) 
6-15 år 100 % 1 459 1 496 1 497 1 491 

Gymnasieskola / Kultur- 

och Musikskola 
Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

Verksamhet Referenskostnad 2023 (kr) 

Förskola 149 650 

Fritidshem 35 019 

Grundskola (inkl. förskoleklass) 106 289 

Gymnasieskola 4 506 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 

nettokostnad 2023 

– 

Pendlingskommun 

nära mindre tätort 

Kostnads- 

ambitionsnivå 

Prislapp – 

tilldelning 2023 

Obligatorisk särskola 747 110 % 821 

Gymnasiesärskola 409 183 % 747 

Grundläggande vuxenutbildning 211 105 % 222 

Gymnasial vuxenutbildning och 

påbyggnadsutbildning 
307 179 % 548 

Kultur- och musikskola 343 109 % 375 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 

som under 2022 var placerad under barn- och utbildningsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 

2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för år 2023 omfattar: 

18,7 miljoner kronor avsätts till följande ändamål: 

 Kompensation för ökade driftskostnader avseende förskoleverksamheten i Madängsholm, 

0,25 miljoner kronor. 

 Förlänga Samkraft i samarbete med social- och omvårdnadsnämnden, 1,4 miljoner kronor. 

 Bibehålla den extra satsningen som gjordes inför 2022 avseende kulturskolans verksamhet, 

0,5 miljoner kronor. 

 Säkerställa likvärdighet mellan nämndens större och mindre enheter inom 

grundskoleverksamheten, hålla en hög kvalitet i förskole- och skolverksamheterna, samt 

delvis kompensation för ökade pensionskostnader samt övrig ramförstärkning (utifrån sänkt 

resultatmål 2023 i kommunen), sammanlagt 16,55 miljoner kronor. 
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IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för barn- och utbildningsnämnden år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll för verksamhetslokaler. 

 Byggnation av en ny förskola i Ekedalen. 

 Nya förskolelokaler i Madängsholm. 
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6.4 Social- och omvårdnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Social- och omvårdnadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 

i lag sägs om socialnämnd. Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården, 

kommunens äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i 

enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-

verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och 

familjeomsorg. I uppgiften ingår utdelning av bistånd till enskilda och familjer, insatser riktade mot 

barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. 

Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Social och omvårdnadsnämnden ansvarar vidare för: 

 Familjerättsfrågor och för att erbjuda familjerådgivning. 

 Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt arbetsförberedande 

insatser för personer som på grund av social problematik står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 Stöd till personer som är akut hemlösa och till bostadslösa personer med social problematik. 

 Stöd till brottsoffer. 

 Kommunens flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn. 

 Kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) med undantag av tillsyn av försäljning 

av folköl i butik. 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska ha en god omvårdnad för både äldre och för personer med 

funktionsnedsättning. Kommunen ska även kunna ge stöd till individer i utsatthet som har behov av 

det. 

Att andelen äldre i kommunen kommer att öka successivt de kommande åren,genom att allt fler 

lever längre, är i grunden mycket glädjande. Men det är också en utmaning för social- och 

omvårdnadsnämnden. För att kunna erbjuda goda insatser för individer, både innan det blir aktuellt 

med flytt till särskilt boende och efter flytt, behöver kommunen satsa på nämndens verksamheter 

under flera år framöver. 

Kommunen står inför stora investeringar i framtidens äldreomsorg. Utöver en väl utbyggd hemtjänst 

kommer det att krävas satsningar och förändringar inom växelvård och kommunens särskilda 

boenden med god standard. Kommunen avsätter 150 miljoner kronor över två år för att säkerställa 

ett lagstadgat brandskydd och en god arbetsmiljö vid kommunens särskilda boenden. Kommunen 

avsätter även medel för en projektledare med uppdrag att implementera framtidens äldreomsorg. 

Även verksamheten som riktar sig till personer med funktionsnedsättning växer. Behovet av såväl 

daglig verksamhet som boendeplatser kommer att öka i framtiden. Det är viktigt att erbjuda dessa 

individer en god och anpassad verksamhet för att de ska ges möjlighet att vara aktiva i samhällslivet. 

Kommunen har därför en fortsatt hög ambitionsnivå för verksamhet inom LSS. 

Individ- och familjeomsorgen möter de allra mest utsatta individerna i samhället, bland annat barn 

som far illa och personer som har ett missbruk eller utsätts för våld. Under många år har 

verksamheten dragits med större utgifter än budgeterat, trots att åtgärder har vidtagits för att 

minska kostnaderna. Kommunen arbetar ständigt förebyggande för att minska dessa utgifter, bland 

annat genom projektet Samkraft. Arbete som syftar till att stötta barn och familjer i ett tidigt skede 

för att undvika problem senare i livet är en viktig del i nämndens arbete. 
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Social- och omvårdnadsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  322 891   341 368   351 227   360 021  

Årlig förändring (tkr)   18 477   9 860   8 794  

Årlig förändring (%)  5,7% 2,9% 2,5% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 322 891 341 368 351 227 360 021 

varav     

Resursfördelning  343 246 355 364 365 324 

Verksamhetsförändringar - - 128 - 131 - 135 

Riktade Budgetprioriteringar - 6 350 4 313 3 375 

Riktade Anpassningar - - 8 100 - 8 319 - 8 543 

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

    

  

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Äldreomsorg Över 65 år 100 % 3 166 3 196 3 226 3 246 

Lagen om stöd och 

service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 

Invånarantal / 

0-64 år* 

andel 

1,25 % 121 108 107 106 

Funktionsnedsättning (0–

64 år) exkl. LSS 
Invånarantal  12 822 12 804 12 745 12 684 

Individ- och 

familjeomsorg (IFO) / 

Arbetsmarknads- 

enheten (AME) 

Invånarantal** 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

* Målgruppen för verksamheter inom LSS beräknas sedan år 2019 utifrån kommunens invånarantal 0-64 år . Tidigare beräknades målgruppen utifrån 
kommunens totala invånarantal. 

** Tilldelningen till verksamheter inom IFO och AME beräknas sedan år 2019 på antalet invånare. Tidigare gjordes fördelningen utifrån en budgetuppräkning. 

* LSS var tidigare baserat på totalt invånarantal, fr o m 2019 Invånarantal 0-64 år * andel. IFO fr o m 

2019 baserat på antalet invånare (tidigare baserat på budgetuppräkning) 

Verksamhet (kr) Referenskostnad 2023 

Äldreomsorg 60 948 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) 
732 313 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 4 068 

Arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionsnedsättning (0-64 år) exklusive LSS 

omfattas båda av resursfördelningen och baseras på antalet invånare i kommunen. Prislappen 

baseras på den genomsnittliga kostnaden för kommungruppen samt en justering till Tidaholms 

kommuns kostnadsambitionsnivå. 
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Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 

nettokostnad 2023 

– 

Pendlingskommun 

nära mindre tätort 

Kostnads- 

ambitionsnivå 

Prislapp – 

tilldelning 2023 

Arbetsmarknadsenheten 648 112 % 727 

Funktionsnedsättning (0–64 år) exkl. 

LSS 
1 199 133 % 1 598 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 

som under 2022 var placerad under social- och omvårdnadsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 

2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna för 2023 omfattar: 

 Projektledare Framtidens äldreomsorg, 1,0 miljoner kronor 

 Förlänga samkraftsarbetet i samarbete med barn- och utbildningsnämnden, 0,7 miljoner 

kronor. 

 Delvis kompensation för ökade pensionskostnader och övrig ramförstärkning (utifrån sänkt 

resultatmål 2023 i kommunen), 4,65 miljoner kronor. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för social- och omvårdnadsnämnden år 2023 inkluderar: 

 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler. 

 Ändamålsenliga lokaler för särskilt boenden:   

o Satsningar på att förändra och höja standarden på särskilda boenden. Satsningen 

innebär både anpassningar av lokalerna för att följa nya regelverk för boende och 

arbetsmiljön för personalen. 

o Satsning på uppgradering av brandskydd på kommunens särskilda boenden och 

kvalitetshöjning. 
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6.5 Kultur- och fritidsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom folkhälso-, kultur-, 

fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer till, och utveckling 

av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till 

nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden är ansvarig nämnd för kommunala ärenden enligt spellagen (2018:1138), bibliotekslagen 

(2013:801), museilagen (2017:563) och 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453, skuldsatta personer). 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar vidare för: 

 Beslut om stipendier inom nämndens verksamhetsområde. 

 Upplåtande av lokaler och anläggningar som nämnden disponerar. 

 Öppen ungdomsverksamhet. 

 Inomhusbad. 

 Friluftsliv inklusive vandringsleder och fiskevårdsfrågor. 

 Besöksverksamhet såsom museum och Barnens hus. 

 Främjande av besöksnäringen. 

 Allmänkultur, inklusive kulturlokaler såsom Saga teaterbiografen och Turbinhusön samt 

kulturarrangemang. 

 Handhavande och administration av kommunens konstsamling. 

 Handläggning och delaktighet i konstnärlig utsmyckning av byggnader och offentliga platser. 

 Bevakning av kulturmiljövårdens och nämndens intressen i den fysiska planeringen. 

 

Viljeinriktning 

Tidaholms kommun ska erbjuda ett brett utbud av verksamhet inom områdena folkhälsa, kultur, 

fritid och turism. Kommunen ska ha en god relation till det lokala föreningslivet och vara ett stöd 

för och naturlig samarbetspartner till föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter. 

Kommunen ska även säkerställa att egna verksamheter håller en hög kvalitet som är till nytta och 

glädje för kommunens invånare. Tillsammans med näringslivet och andra aktörer ska kommunen 

anordna och stötta arrangemang för att stärka Tidaholms kommuns attraktionskraft. Kommunen 

satsar därför mer medel jämfört med liknande kommuner på kulturverksamhet år 2023. 

Föreningslivet är av stor betydelse för kommunens attraktionskraft och en förutsättning för framtida 

utveckling. Tidaholms kommun har flera olika idrottshallar anpassade för föreningarnas behov. 

Under 2022 renoveras Rosenbergs Ishall för att uppfylla moderna krav. 

Kultur- och fritidsnämnd Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  34 734   38 440   39 593   40 445  

Årlig förändring (tkr)   3 706   1 153   852  

Årlig förändring (%)  10,7% 3,0% 2,2% 
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  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 734 38 440 39 593 40 445 

varav     

Resursfördelning  37 406 38 561 39 415 

Verksamhetsförändringar - -266 -273 -281 

Riktade Budgetprioriteringar  1 300 1 305 1 311 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

-  1 350 2 700 

I resurstilldelningen 2023 och framåt ingår ambitionshöjning avseende Idrottshallen, vilket är 

jämförelsestörande mellan år 2022 och 2023.  Beloppet är 1,7 miljoner för 2023 som inte är 

inkluderat för 2022 (då Idrottshallen var budgeterad centralt under finansförvaltningen) 

 

Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kulturverksamhet, 

fritidsverksamhet, 

turismverksamhet, budget- 

och skuldrådgivning 

Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 

nettokostnad 2023 

– 

Pendlingskommun 

nära mindre tätort 

Kostnads- 

ambitionsnivå 

Prislapp – 

tilldelning 2023 

Kulturverksamhet 888 136 % 1 207 

Stöd till studieförbund 30 257 % 78 

Fritidsverksamhet 1 540 93 % 1 434 

Turismverksamhet 158 73 % 116 

Budget- och skuldrådgivning 16 73 % 12 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

Nämndens tilldelning via resursfördelningen för 2023 inkluderar driftskostnader för Idrottshallen 

som föregående år, det vill säga 2022 låg under finansförvaltningen.  Ökningen av nämndens ram 

avseende dessa kostnader är en förflyttning mellan kultur- och fritidsnämnden och 

finansförvaltningen. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 

som under 2022 var placerad under kultur- och fritidsnämnden flyttas till kommunstyrelsen 2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

Riktade budgetprioriteringar år 2023: 

 1,1 miljoner kronor avsätts för ökade driftskostnader till följd av renoveringar av Rosenbergs 

Ishall. 
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 Delvis kompensation för ökade pensionskostnader, 0,2 miljoner kronor.  

År 2024-2025 finns medel avsatt på finansförvaltningen för att täcka ökade kapitalkostnader 

avseende renoveringar i badhuset Forshallen. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för kultur- och fritidsnämnden år 2023–2025 inkluderar: 

 Renovering av badhuset Forshallen planeras till år 2024. 

 Kostnader för byte av konstgräsplan planeras till år 2025. 
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6.6 Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom klimat-, miljö-, naturvårds- och 

hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar vidare för plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och 

bygglagen (2010:900, PBL), med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen har att fullgöra. 

Nämnden upprättar på kommunstyrelsens uppdrag översiktsplan och dess fördjupningar, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter kring 

mätning, beräkning och kartframställning. 

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt miljöbalken (1998:808) ankommer på kommunen eller som 

med stöd av miljöbalken har överlåtits på kommunen. Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag 

ska fullgöras av kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt enligt livsmedelslagstiftningen. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten och avlopp, 

renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och 

trafiksäkerhet. Nämnden ansvarar för fastighetsförvaltning, lokalförsörjning, lokalvård och bilpool. 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag 

(1997:736) om färdtjänst, för ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt 

tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622), för kommunens tillsyn och 

beslut enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera samt 

utövning av tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (2014:799). 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar vidare för: 

 Beredning av mark och exploateringsfrågor. 

 Ärenden kring tomt- och småhuskö.  

 Geografisk information, med grundläggande stomnät i plan och höjd anslutna till riksnätet.  

 Ärenden enligt lag (2006:545) om skyddsrum. 

 Miljöstrategiska frågor.  

 Huvudmannaskap för allmänna platser enligt plan- och bygglagen (2010:900) för vilka 

kommunen är huvudman. 

 Att vara väghållningsmyndighet när kommunen är väghållare. 

 Stöd till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna normer. 

 Ärenden om gatukostnadsersättning enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

 Gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder enligt lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

 Ärenden om kollektivtrafik. 

 Uppgifter som avses i 1 § lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt den 

kommunala parkeringsövervakningen.  

 Flyttning av fordon enligt lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 

vissa fall. 

 Kommunens affischtavlor. 

 Beslut om skogsavverkning. 

 Energirådgivning. 

 All jakt på kommunal mark och för kommunens uppgifter enligt jaktförordningen (1987:905) 

gällande skyddsjakt. 

 Namnsättning av lokaler i samråd med berörd nämnd. 

 De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 

plan- och byggväsendet. 
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Viljeinriktning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till det strategiska målet Tidaholms kommun utvecklas till ett mer 

miljömässigt hållbart samhälle. Under 2023 ska nämnden fortsätta arbetet med att förverkliga de 

klimatlöften som kommunen avlagt och ta fram arbetssätt och åtgärder i linje med kommunens 

ekologiska hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget. Från och med 2023 permanentas Miljömiljonen 

och tillförs samhällsbyggnadsnämnden. 

I Tidaholm ska det finnas plats att leva och arbeta, såväl i tätorten som på landsbygden. För att möta 

behovet av nya bostadsområden och industritomter behöver kommunen säkerställa att arbetet med 

nya detaljplaner kan prioriteras. Kommunen ska tillsammans med lokala näringsidkare fortsätta 

utveckla Tidaholm till en attraktiv plats att både bo och driva företag på. 

Kommunens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Kommunen ska inte ha lokaler 

som inte nyttjas av den kommunala organisationen. 

Måltidsenheten har tagit form och fortsätter att utvecklas under 2023, vilket är mycket positivt för 

kommunens matgäster, både unga och äldre. 

Tidaholms kommun tilldelar extra medel för underhåll av gator och parkytor under 2023. 

 

Samhällsbyggnadsnämnd Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr)  34 640   37 325   38 398   39 733  

Årlig förändring (tkr)   2 685   1 072   1 335  

Årlig förändring (%)  7,8% 2,9% 3,5% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram 34 640 37 325 38 398 39 733 

varav    37 756 

Resursfördelning  35 287 36 818 38 111 

Verksamhetsförändringar - - 1 862 - 1 912 - 1 964 

Riktade Budgetprioriteringar - 3 900 3 492 3 586 

Riktade Anpassningar  -   

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

- - - 285 
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Verksamhet (antal) Målgrupp Andel 
Budget 

2022 

Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025 

Vägnät, järnvägsnät, 

parkering / Parker 
Invånarantal 100 % 12 822 12 804 12 745 12 684 

 

Verksamhet (kr per invånare) 

Genomsnittlig 

nettokostnad 2023 

– 

Pendlingskommun 

nära mindre tätort 

Kostnads- 

ambitionsnivå 

Prislapp – 

tilldelning 2023 

Vägnät, järnvägsnät, parkering 1 249 91 % 1 133 

Parker 415 50,1 % 208 

Utöver resursfördelningen har nämndens budgetram inför 2023 justerats. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Den del av näringslivsenheten 

som tidigare fanns under samhällsbyggnadsnämnden återfinns under verksamhetsförändringar. 

Flyttas tillbaka till kommunstyrelsen 2023. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De årliga riktade budgetprioriteringarna omfattar: 

 1,0 miljoner kronor till klimat- och miljöarbete (flytt från tidigare centrala riktade 

prioriteringar). 

 0,7 miljoner kronor för planarkitekt (flytt från tidigare centrala riktade prioriteringar). 

 0,5 miljoner kronor för att kompensera för en uppskjuten process kring avyttrande av 

fastigheter (satsning avser endast 2023). 

 1,0 miljoner kronor till underhåll av gator och parkytor. 

 Delvis kompensation för ökade pensionskostnader, 0,7 miljoner kronor. 

År 2025 finns medel avsatt på finansförvaltningen för att täcka ökade kapitalkostnader avseende 

renoveringar av konstgräsplanen. 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Det finns inga riktade budgetanpassningar för nämnden. 

Investeringsplan 

Investeringsplanen för samhällsbyggnadsnämnden år 2023–2025 inkluderar: 

 Exploatering av industrimark i enlighet med översiktsplanen. 

 Strategiska markinköp i enlighet med målsättningen i översiktsplanen. 

 Under 2024-2025 planeras för en utbyggnad av cykelväg till Ekedalen i samverkan med 

Trafikverket. 

 Under 2024-2025 planeras kommunens arbete med framtida bostadsområden att återupptas. 

 Under 2024-2025 planeras arbetet med utvecklingen av stadskärnan, med bland annat 

gångstråk längs Tidan, att återupptas. 

 Planerat fastighetsunderhåll av verksamhetslokaler samt gator och parkytor. 
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6.7 Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen innehåller riktade budgetprioriteringar för hela kommunen, den centrala 

prognososäkerheten, pensioner, bidrag, transfereringar och avgifter. 

Viljeinriktning 

Landsbygdsberedningen utsågs i april 2022. Under 2023 avslutar beredningen sitt arbete och lägger 

fram sina förslag om hur kommunen kan göra det attraktivt att bosätta sig och driva företag även 

utanför Tidaholms centralort. 

En miljon kronor årligen avsätts årligen i en extra lönesatsning för att kommunens löner ska vara 

konkurrenskraftiga, med start 2024. 

Finansförvaltning Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram (tkr) -12 817 -22 108 -32 799 -31 999 

Årlig förändring (tkr)  -9 291 -10 691 800 

Årlig förändring (%)  72,5% 48,4% -2,4% 

 

  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram -12 817 - 22 108 - 32 799 - 31 999 

varav     

Resursfördelning  - 20 033 - 31 862 - 32 608 

Verksamhetsförändringar     

Riktade Budgetprioriteringar  - 2 600 - 3 286 - 3 375 

Riktade Anpassningar     

Investeringsprojekt -

 tillkommande driftskostnader 

(reserverade under FIN) 

 - 1 350 2 985 

Kommunens Riktade 

Budgetprioriteringar 
 525 1 000 1 000 

I. Resursfördelning 

Finansförvaltningens verksamheter omfattas inte av resursfördelningen utan beräknas utifrån 

föregående års budget samt ny beräkning av kapitalkostnader. 

II. Verksamhetsförändringar 

Budgetramen har justerats för flytt av verksamheter mellan nämnder. Från och med år 2022 

flyttades de centrala riktade budgetprioriteringarna från kommunstyrelsen till finansförvaltningen. 

III. Riktade budgetprioriteringar 

De riktade budgetprioriteringarna omfattar: 

 från finansförvaltningen omfördelas årligen 3,2 miljoner till nämnderna avseende ökade 

pensionskostnader.  

Avseende 2023 så prioriteras: 

 landsbygdsberedning 0,125 miljoner kronor. 

 utreda framtida fastighetsförvaltning, 0,4 miljoner kronor. 

 kompensation för ökade elkostnader inom internhyresverksamheten, 0,6 miljoner kronor. 

År 2024-2025 finns medel avsatt på finansförvaltningen för att täcka ökade kapitalkostnader 
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avseende renoveringar i badhuset Forshallen samt konstgräsplanen. Dessa finns omnämnda under 

respektive verksamhetsnämnd men budgeten ligger under finansförvaltningen. 

 ökade kapitalkostnader badhuset Forshallen 1,35 miljoner (2024 halvårseffekt, 2,7 miljoner 

2025)  

 ökade kapitalkostnader konstgräsplanen 0,29 miljoner (2025 halvårseffekt) 

IV. Riktade budgetanpassningar 

Kommunens övergripande prognososäkerhet sänks från 7,0 miljoner 2022 till 5,5 miljoner för 2023. 
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7 Investeringsbudget 
Kommunens investeringsbudget tas fram i med underlag från med nämndernas 10 åriga 

investeringsbehovsanalys från respektive nämnd.  Investeringsbehovsanalysen beslutas om i samband 

med att nämnden beslutar om årets verksamhetsplan. 

Investeringsbudgeten är framtagen utifrån kommunens investeringsbehov och för att uppnå de 

strategiska och finansiella målen. 

 

 

  

Så som tidigare har beskrivits finns det stora investeringsbehov nationellt i verksamhetslokaler och 

även så i Tidaholms kommun. I budgeten 2022–2024 finns flertal investeringar som redan beslutats 

och påbörjats. 

Under 2023 bedöms att en omfattande investering i äldreomsorgens särskilda boenden kommer 

genomföras, detta för att säkerställa att uppfylla lagkrav och godkänt brandskyddet.  Då projektet är 

både omfattande och tidskänsligt så planeras flera redan beslutade projekt att senareläggas. 

De affärsdrivande verkens investeringar under budgetperioden (2023-2025) uppgår till 39 miljoner 

kronor. 

  

Nämnd (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Samhällsbyggnadsnämnden 118 588 123 900 117 000 54 000 

Kommunstyrelsen 12 472 11 000 11 000 11 000 

Barn- och utbildningsnämnden 1 348 1 000 1 000 1 000 

Kultur- och fritidsnämnden 2 300 1 000 1 000 1 000 

Social- och omvårdnadsnämnden 5 509 1 000 1 000 1 000 

Skattefinansierad verksamhet 

(tkr) 
140 217 137 900 131 000 68 000 

Vatten- och avloppsverk 13 535 5 000 7 000 7 000 

Renhållningsenhet 9 639 5 000 5 000 10 000 

Affärsdrivande verk (totalt) 23 174 10 000 12 000 17 000 

Totalt kommunen (tkr) 163 391 147 900 143 000 85 000 

Budget 2022 inkluderar ombudgeteringar och tilläggsanslag. 
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8 Bilaga 
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8.1 Befolkningsprognos 

Befolkningsprognos 

Befolkningsprognosen är uppdaterad och har reviderats. Prognosen för 2021 var 12 780 medan 

utfallet blev 12 825 invånare, vilket är en skillnad på 45. 

Fram till 2031 prognostiseras en befolkningsminskning från 12 825 år 2021 ned till 12 497, vilket är 

en minskning med 328 invånare på 10 år. 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-19 2 854 2 853 2 857 2 848 2 825 2 815 2 795 2 783 2 777 2 754 2 736 2 716 2 695 

20-64 6 961 6 887 6 837 6 809 6 782 6 705 6 643 6 586 6 536 6 484 6 406 6 342 6 304 

65+ 3 031 3 050 3 131 3 166 3 196 3 226 3 246 3 286 3 312 3 356 3 421 3 472 3 499 

Totalt 12 846 12 790 12 825 12 822 12 804 12 745 12 684 12 655 12 625 12 594 12 563 12 531 12 497 

 

 

 

År 1980 1990 2000 2020 2021 2023P 2031P 

Födda 131 198 119 134 132 118 111 

Döda 179 149 152 142 139 145 153 

Födelseöverskott -48 49 -33 -8 -7 -27 -42 

Inflyttade 376 581 369 548 525 524 513 

Utflyttade 385 462 472 596 486 515 504 

Flyttnetto -9 119 -103 -48 39 9 9 

Folkökning -57 168 -136 -56 35 -19 -33 

Folkmängd 13 069 13 283 12 694 12 790 12 825 12 804 12 497 
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8.2 Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

    
Budget 

2023 
Plan 2024 Plan 2025   

Undantagna 
huvudprocess * 

Skola        

 Förskola - Ekedalen 93092 29 900      

 Måltidsenheten - Renovering kök 93103  4 000 4 000    

 Solskydd förskolor  1 000 -    X 

 Standardhöjning ytterskolor    10 000    

         

Vård och omsorg        

 Brandskydd/Renovering SÄBO  75 000 75 000 -    

 Laddstolpar - SON  - 1 000 -   X 

 Säkerhet / Skalskydd IFO  - 5 000 -    

         

Attraktiv kommun        

 Utveckling stadskärnan - Tidan gångstråk  - 5 000 10 000    

 Gång- och cykelvägar 90077 1 000 4 000 5 000    

 Planerat underhåll gata och park 93101 4 000 4 000 4 000    

 Planerat fastighetsunderhåll 93044 7 500 7 500 7 500   X 

 varav: Gröna investeringar 93114 1 000 1 000 1 000   X 

 Hyresgästanpassningar 93090 1 500 1 500 1 500   X 

         

Näringsliv, boende och exploatering        

 
Planerat fastighetsunderhåll - Fastigheter 

externt 
93098 - 1 000 -    

 Exploatering industriområden 93113 1 000 1 000 1 000   X 

 Framtida bostadsområden 93099 - 1 000 1 000   X 

 Strategiskt markinköp 93100 1 000 2 000 5 000   X 

         

Nämndernas investeringsanslag        

 Samhällsbyggnadsnämnden 90003 2 000 2 000 2 000   X 

 Barn- och utbildningsnämnden 90009 1 000 1 000 1 000   X 

 Social- och omvårdnadsnämnden 90019 1 000 1 000 1 000   X 

 Kultur- och fritidsnämnden 90024 1 000 1 000 1 000   X 

 Kommunstyrelsen 90000 1 000 1 000 1 000   X 

 Investeringsreserv 93060 10 000 10 000 10 000   X 

         

Totalt  137 900 131 000 68 000    

 Av de 7,5 miljoner som avsätts för planerat fastighetsunderhåll ska minst 1 miljon användas för 

gröna investeringar. För att räknas som en grön investering ska projektet uppfylla minst ett av 

kommunens fem klimatlöften. Dessa klimatlöften ingår i strategin för det strategiska målet Tidaholms 

kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

*För ärendehantering av investeringsprojekt så hänvisas till policy investeringar. 

Utöver ovan investeringsprojekt så finns beslut om investeringsprojekt från 2022 som flyttats fram 

och avser: 
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 renovering badhuset Forshallen 

 renovering konstgräsplanen  
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8.3 Riktade budgetprioriteringar 

Riktade budgetprioriteringar är områden där särskilda medel har avsatts för ett specifikt ändamål. 

De centrala riktade budgetprioriteringarna för Tidaholms kommun avser åren 2023–2025. 

  

Målområde Riktade budgetprioriteringar 

Budg

et 

2022 

Budg

et 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 
 

Attraktiv 

kommun 

För att ta fram mark för såväl 
bostäder som näringsverksamhet 

samt utveckling av befintliga 

detaljplaner avsätts medel för att 

accelerera arbetet med 

detaljplanering och planläggning. 

700    

flyttas till 

samhällsbyggnads

nämnden från 

2023 

 För att bidra till målet attraktiv 

kommun och involvera hela 
kommunen i ett utvecklingsarbete 

avsätts medel för en 

landsbygdsberedning som har till 

uppgift att initiera olika 

utvecklingsprojekt i samverkan med 

medborgare, företag och föreningsliv. 

250 125    

Attraktiv 

arbetsplats 

En miljon kronor avsätts årligen i en 

extra lönesatsning för att 

kommunens löner ska vara 

konkurrenskraftiga. 

  1000 1000  

Ett 

miljömässigt 

hållbart 

samhälle 

Kommunen har en viktig roll i att 

skapa ett miljömässigt hållbart 

samhälle. För att accelerera arbetet 
avsätts medel för att samordna 

arbetet och implementera åtgärder. 

1 000    

flyttas till 

samhällsbyggnads

nämnden från 

2023 

Ett starkt och 

växande 

näringsliv 

För att nå målet att 

näringslivsklimatet förbättras ska 

kommunen erbjuda elever praktisk 

arbetslivserfarenhet. Därför avsätts 

medel för att erbjuda feriepraktik till 
elever i åk 9 samt åk 1 och åk 2 på 

gymnasiet. 

500    

ingår i social- och 

omvårdnadsnämn

dens ram från 

2023 

God ekonomi Medel avsätts för en utredning om 

Tidaholms kommuns framtida 

fastighetsförvaltning. 

 400    

Summa  2 450 525 1 000 1 000  

Återstår       

Summa 

avsatta 

medel 

 

2 450     

Belopp i tusentals kronor. 
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8.4 Ekonomistyrningsprinciper 

God ekonomisk hushållning är ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att 

kunna uppnå de välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. God 

ekonomisk hushållning innebär att vart och ett av kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål 

uppnås helt eller delvis under ett år. 

En balanserad ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kommunens service kan behållas och 

utvecklas. En svag ekonomisk hushållning är däremot en begränsning för kommunen när det gäller 

att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. Att kommuner och regioner ska ha 

en god ekonomisk hushållning är en del av kommunallagen (11 kap. 6 § kommunallagen 2017:725). 

8.4.1 Budgetmodell 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 

Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela driftsbudgeten till 

nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 

under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat budgetram. Nämnden 

ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap 

för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom 

omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden 

själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges 

beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet 

samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. 

Tidaholms kommun har i många år använt sig av en resursfördelningsmodell för att kunna beskriva 

vilka behov som finns inom de olika verksamheterna. 

Resursfördelningsmodellen bygger på nyckeltal och prognoser. Modellen kan ge indikationer på hur 
medel ska fördelas mellan kommunens olika verksamheter. Det är upp till Kommunfullmäktige att 

fördela medel mellan kommunens verksamheter, vilket innebär att resursfördelningsmodellen är ett 

verktyg för kommunfullmäktige att använda sig av för att ge ett stöd och hjälp till fördelningen av 

kommunens medel. Kommunfullmäktige säkerställer att de medel som kommunen har att fördela 

stämmer överens med de strategiska mål och den ambition och viljeinriktning som finns. 
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8.4.2 Uppföljning 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för 

verksamheten och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och 

måluppföljning. 

 Redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 

augusti och årsredovisning. 

 Redovisning av månadsrapporter (uppföljning av verksamhet, ekonomi, personal) till 

kommunstyrelsen sker efter, februari, april, oktober. 

 Redovisning av helårsprognoser (endast uppföljning av ekonomi) till kommunstyrelsen sker 

efter mars och maj.  

Nämnderna utgör resultatenheter. 

Nämnden får en budgetram för hela nämndens verksamhetsområde. Budgetramen är lika med 

nämndens nettokostnader. Nämnden kan dela upp budget i olika verksamheter. 

Nämnderna ska följa upp sin ekonomi månadsvis. Nämnden ska ha beredskap för kostnadsavvikelser 

mot budget och oförutsedda utgifter genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 

budget. Vid uppkomna underskott ska åtgärder vidtas för att komma i balans. Vid underskott ska 

rapportering inklusive åtgärdsplaner redovisas till kommunstyrelsen månadsvis. 

Överskott och underskott 

Kommunfullmäktige beslutade att avskriva nämndernas över- eller underskott per 2021-12-31 och 

uppkomna avvikelser skall inte sammanställas eller tillgodoräknas nämnderna från och med 

verksamhetsåret 2022. 

Omfördelningar 

Omfördelningar av medel under innevarande år inom beslutad budgetram beslutas av respektive 

nämnd. 

Omfördelningar mellan nämndernas budgetramar under innevarande år ska endast ske i mycket 

specifika fall. Om medel ska flyttas mellan nämnderna under innevarande år sker detta med en 

bokning av kostnader och intäkter i bokföringen. 

Tilläggsanslag 

Några tilläggsanslag sker inte under innevarande år till nämndernas budgetramar. 

8.4.3 Intern kontroll 

Intern kontroll är en process som utförs av styrelse, nämnd, förvaltningsledning och medarbetare 

där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

 bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 

 bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, 

 använder resurser på ett effektivt sätt och 

 har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering. 

I fullmäktiges reglemente för intern kontroll §1 beskrivs en ansvarskedja där kommunstyrelsen har 

det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll i kommunens verksamheter. 

Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen ansvarar för att det upprättas en organisation kring 

intern kontroll. 

Nämnderna ansvarar därefter för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 

Respektive nämnd ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen, att regler och 
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anvisningar antas, att det årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 

uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. 

8.4.4 Investeringar 

För ärendehantering och kriterium hänvisas till policy investeringar. 

67



Tidaholms kommun, Revidering Strategisk plan och budget 2023-2025 59(62) 

8.5 Begrepp 

Begrepp Förklaring 

Strategisk plan och 

budget 

Kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala 

verksamheten. Dokumentet ger besked om vilka mål kommunfullmäktige har satt upp 

samt fördelning av resurser till nämnderna. 

Verksamhetsplan 

och budget 

Nämndens plan för vad förvaltningen ska åstadkomma samt hur verksamheterna ska 

finansieras. Verksamhetsplanen anger verksamhetsmål och strategier för hur de ska 

uppnås, samt indikatorer med vilka målen följs upp. Nämndens verksamhetsplan och 

budget är ettårig. 

Enhetsplan Enhetsplanen anger mål för en särskild enhet. Målen konkretiserar hur enhetens arbete 

ska medverka till att nämndens verksamhetsmål uppnås. Enhetsplaner fastställs av 

tjänstepersoner. 

Vision En övergripande politisk ambition att formulera sin strategi mot. En vision beskriver ett 

önskat framtida läge och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistisk. 

Kommunfullmäktiges vision beskriver hur Tidaholms kommun ska utvecklas på lång sikt. 

Målområde Målområden beskriver vilka frågor och områden kommunfullmäktige bedömer är särskilt 

viktiga att arbeta med för att närma sig den långsiktiga visionen. 

Strategi Strategier lyfter fram vissa vägval och tillvägagångssätt som ska prägla arbetet med ett visst 

mål. Både strategiska mål och verksamhetsmål har strategier. 

Mätmetod En beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera 

utfallet. Mätmetoden skall ge förutsättning för samma mätvärde när samma objekt mäts 

vid upprepade tillfällen (förutsatt att objektet inte ändrat sig). 

Utfall Det slutliga resultatet (per år) 

Målvärde Önskat resultatvärde (per år) 

Omvärldsanalys Omvärldsanalysen är en analys av vilka faktorer och kommande trender som påverkar 

kommunen och kommunens förutsättningar att utföra sina uppdrag. Omvärldsanalyser 

används som grund för strategisk planering och övergripande beslut. 

Resursfördelnings- 

modell 

Resursfördelningsmodellens prislappar baseras på referenskostnad, genomsnittlig 

nettokostnad för kommungruppen (pendlingskommun nära mindre tätort, härefter 

benämnd ”kommungrupp”) eller traditionell budgetuppräkning. På respektive nämnd 

återfinns dessa pris- och volymparametrar för varje verksamhet. Referenskostnaden i 

tabellerna är angivna i hela kronor per brukare för respektive verksamhet. 

Referenskostnad för Tidaholms kommun är framräknad med antagande av andel brukare 

samt en framskrivning av volym baserat på befolkningsprognosen. Genomsnittlig 

nettokostnad för kommungruppen är den faktiska nettokostnaden från 

räkenskapssammandrag 2019, uppräknat till 2022 enligt index. Kostnadsambitionsnivå är 
den justering som är gjord för verksamheten, där 100 procent indikerar samma 

kostnadsambitionsnivå som genomsnittet för kommungruppen, en justering över 100 

procent påvisar en högre kostnadsambitionsnivå än genomsnittet. Resterande 

verksamheter som inte presenteras i tabellerna har en tilldelning beräknad på traditionell 

budgetuppräkning. 

Referenskostnad Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive 
verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om 

kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 

Referenskostnad kallades tidigare för Strukturårsjusterad standardkostnad. 

Delårsrapport Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 

verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Årsredovisning Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering 

och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en 

sammanställd redovisning. 

Bokslut Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och 

skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och 

kostnader under denna i en resultaträkning. 

Finansiella mål Kommunens finansiella mål uttrycks i form av resultatmål och mål för egenfinansiering av 

investeringar. 

Verksamhetsmål Verksamhetsmål konkretiserar vad nämndens verksamheter ska uppnå. Varje 
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verksamhetsmål knyts till ett strategiskt mål och bidrar till att kommunen utvecklas i 

riktning mot kommunfullmäktiges vision. Verksamhetsmålen är mätbara och uppnåeliga. 

Resultaträkning Resultaträkningen är en sammanställning av kostnader och intäkter för en 

redovisningsperiod. 

Finansieringsanalys Finansieringsanalys visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten bidragit till den uppkomna förändringen av likvida medel. 

Kassaflödesanalys Se finansieringsanalys. 

Balansräkning Balansräkningen redovisar hur stora kommunens tillgångar är vid årsskiftet och hur dessa 

tillgångar är finansierade. Balansräkningen visar också hur kapitalet har använts och hur 

det har anskaffats. Tillgångarna är uppdelade i omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar. 

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). 

Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna (graden av egna finansierade tillgångar). 

Internränta Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och 

omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss tid. 

Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 

Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 

Skatteunderlag Totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyldiga i kommunen 

(framkommer vid inkomsttaxeringen). 

Skattekraft Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång (den kommunalt 

beskattningsbara inkomsten per invånare). 

Resultatutjämnings- 

reserv (RUR) 

Reserven är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över 

konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Lokal 

utvecklingsreserv 

(LUR) 

I 2013 års bokslut avsattes medel av de av AFA återbetalade sjukförsäkringsavgifter som 

erhölls detta året till en lokal utvecklingsreserv. 

Grön finansiering Avser finansiering där den underliggande obligationen för finansieringen uppfyller kraven i 

ett grönt ramverk så som exempelvis ”The Green Bond Principles”. Gröna obligationer 

ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att 

mildra klimatförändringarna eller som bidrar till en anpassning till dem. 
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8.6 Budget för balansräkningsenheter 

Resultaträkning (tusentals kronor) 

Resultaträkning 

Skattefin

ansierad 

2023 

VA-verk 
Renhållnings

verksamhet 

Totalt 

kommunen 

Verksamhetens intäkter  18 500 13 600  

Verksamhetens kostnader - 824 535 - 14 000 - 12 500 - 851 035 

Av- och nedskrivningar - 40 909 - 3 230 - 1 000 - 45 139 

Verksamhetens nettokostnader - 865 444 1 270 100 - 864 074 

Skatteintäkter 645 225   645 225 

Generella statsbidrag, utjämning och 

fastighetsavgift 
244 019   244 019 

Verksamhetens resultat 23 800 1 270 100 25 170 

Finansiella intäkter -   - 

Finansiella kostnader - 6 000 - 1 270 - 100 - 7 370 

Resultat efter finansiella poster 

extraordinära poster 
17 800 - - 0 17 800 

Extraordinära intäkter    - 

Extraordinära kostnader    - 

Årets resultat 17 800 - 0,00 17 800 
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Kassaflödesanalys (tusentals kronor) 

Kassaflödesanalys 

Skattefina

nsierad 

2023 

VA-verk 

Renhållnin

gsverksa

mhet 

Totalt 

kommunen 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 17 800   17 800 

Justering för ianspråktagna avsättningar -   - 

Justering för av- och nedskrivningar 40 909 3 230 1 000 45 139 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 400   400 

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 
59 109 3 230 1 000 63 339 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar     

Ökning / minskning förråd och varulager -    

Ökning / minskning kortfristiga skulder - 24 000    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 109 3 230 1 000 63 339 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 137 900 - 5 000 - 5 000 - 147 900 

Investeringsbidrag till materiella 

anläggningstillgångar 
-   - 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -   - 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -   - 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar -   - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 137 900 - 5 000 - 5 000 - 147 900 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    - 

Nyupptagna lån 40 000 5 000 5 000 50 000 

Amortering av skuld - 12 884 - 1 897 - 167 - 14 947 

Ökning av långfristiga fordringar - 10 000   - 10 000 

Minskning av långfristiga fordringar 2 063   2 063 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 180 3 103 4 833 27 116 

Årets kassaflöde - 83 612 1 333 833 - 57 445 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Beslut om strategisk plan och budget för år 
2023-2025 
KS 2021/402 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för 
att styra och leda den kommunala verksamheten.  

I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper 
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år  
2023-2025.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 2 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora 
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för år 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
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o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 
fastställs till 1,75% för år 2023. 

o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och 

budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och 
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén 
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela 
Tidaholms kommun. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Karin Olofsson (MP), Ambjörn Lennartsson (M), 
Lennart Nilsson (SD), Birgitta Andersson (L), Ulf Alteg (M), Anneli Sandstedt (C), Marika 
Lund (SD), Roger Lundvold (KD) och Johan Liljegrahn (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

- Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Henrik Vang (V) och Lena Andersson (S) 
föreslår bifall till Skatts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Skatts förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 
NEJ: 20 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Per-Erik Vrang (M), Fredrik Kvist (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), 
Karin Olofsson (MP), Roger Lundvold (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S), Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 112/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-

2025”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-19. 
 Utkast 2 ”Strategisk plan och budget 2023–2025”. 
 Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17. 
 Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22. 
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Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S) och Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi 
reserverar oss till förmån för eget budget förslag samtliga beslutande i båda partierna”. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/336 

2022-11-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
resultatutjämningsreserv 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ekonomichefen kommer informera om kommunens resultatutjämningsreserv. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/281 

2022-10-26 Kommunstyrelsen  
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - beslut om investeringsprojekt för 
att möjliggöra samverkan avseende 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna inkomna handlingar som underlag för att hantera ärendet som ett 

investeringsprojekt, 
o reservera och omdisponera 6,2 miljoner kronor till investeringsprojektet från 

kommunstyrelsens investeringsreserv 2022 
samt 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- och 
utbildningsnämnden genomföra projektering och ta fram ett projektdirektiv som 
innehåller förslag till utformning avseende iordningställande av ytor och lokaler.  

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med beslut om en samverkan mellan 
Rudbeckgymnasiet och KompetensCentrum. Samverkan kräver en investering och därför föreslår 
kommunledningsförvaltningen att ärendet hanteras enligt kommunens investeringsprocess. 

Utredning 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
arbetsmarknadens behov av yrkesförare och Tidaholms möjligheter att tillgodose detta behov 
gjort en utredning på samverkansmöjligheter. Bedömningen är att en samverkan är viktig för både 
arbetsmarknadens behov och Rudbecksgymnasiets fortsatta upprätthållande av god kvalitet på 
utbildningen.  

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att nämnden har beslutat om ett alternativ för 
samverkan som inkluderar investeringsbehov på 6,2 miljoner. Därför föreslår 
kommunledningsförvaltningen att ärendet hanteras enligt kommunens investeringsprocess. 

Barn- och utbildningsnämnden har gjort en bedömning av framtida driftskostnader. Vid 
färdigställande kommer driftskostnaderna att öka med cirka 300 tusen kronor årligen, då 
statsbidrag för vuxenutbildningen kommer att täcka stora delar av den ökade driftskostnaden 
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(inklusive kapitalkostnader). Barn- och utbildningsnämnden bedömer att kostnaderna kommer 
hanteras inom den årliga tilldelade ramen.  

Barn och utbildningsnämnden har också bedömt de kvalitative effekterna. En sammanslagning ger 
nämnden samordningsvinster gällande verksamheternas lokaler och resursutnyttjande. Ytterligare 
kvalitativ effekt är att verksamhet övergår från extern regi till egen regi.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att underlagen innehåller i stort de delar som en 
förstudie brukar inkludera, dock finns ingen sammanställd förstudierapport som ett 
investeringsärende ska ha.  I underlagen finns ingen tidsplan för projektets delar men det står 
beskrivet att uppstart av den samverkande verksamheten förväntas ske till starten av 
höstterminen 2023.  

I investeringsreserven på kommunstyrelsen finns medel kvar avseende 2022, och 
kommunledningsförvaltningen föreslår att medel för projektet tas ur denna reserv.  Det medför 
att kommunens totala investeringsbudget inte utökas för 2022.  

Efter beslut om ett godkännande av förstudien ska ärendet hanteras som ett investeringsprojekt 
och följa huvudprocessen. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning.  

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut §95/2022 ”Beslut om samverkan 

yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum", 
2022-09-15  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 95 Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-
godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter 
till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet. 

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga tas upp angående investering till Rudbecksgymnasiet. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn-och utbildningsnämnden besluta att: 

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 66 ”Beslut om samverkan 

yrkesförarutbildning-godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-09-01. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
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 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 

yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 
 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2022-08-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse – Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 

KompetensCentrum. 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 

för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 
o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

iordningställa ytor och lokaler. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter 
till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet. 

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga väckas angående investering till Rudbecksgymnasiet, därför 
ligger en kostnadskalkyl på detta med som jämförelseunderlag. 

Utredning 
Kostnadskalkylerna visar på att det trots ett högre investeringsbelopp skulle resultera i en lägre 
årlig driftskostnad att samverka mellan ovan beskrivna verksamheter än om gymnasiet gör en 
investering bara till sin yrkesförarutbildning. En samverkan skulle också bidra till en högre kvalitet 
och flexibilitet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör både gymnasieelever och elever vid vuxenutbildningen. Genom att i samverkan 
bedriva yrkesförarutbildning-godstransport skapas bättre förutsättningar att kvalitetssäkra 
utbildningen då exempelvis specialistkompetens kan nyttjas i större utsträckning och det skapas 
bättre möjligheter att ha adekvata utbildningsmaterial. 
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Beslutsunderlag 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 

yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 
 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden
belopp i tk r om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 1,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tk r År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            

V. Påverkan Driftkostnader
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Avskrivningar 495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                
Internränta 71 -                  65 -                  59 -                  53 -                  47 -                  40 -                  34 -                  28 -                  22 -                  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård 26 -                  27 -                  27 -                  28 -                  28 -                  29 -                  29 -                  30 -                  30 -                  

Kapitalkostnad + Drift 592 -               587 -               581 -               575 -               570 -               564 -               558 -               553 -               547 -               

Externa intäkter 2 289             2 335             2 381             2 429             2 478             2 527             2 578             2 629             2 682             

Totalt Tillkommande 1 697             1 748             1 800             1 854             1 908             1 963             2 019             2 076             2 135             
Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Kapitalkostnad + Drift -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Driftpåverkan 1 697             1 748             1 800             1 854             1 908             1 963             2 019             2 076             2 135             

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Ökad administration 61 -                  62 -                  64 -                  65 -                  66 -                  68 -                  69 -                  70 -                  72 -                  
Pedagogisk personal 1 470 -            1 499 -            1 529 -            1 560 -            1 591 -            1 623 -            1 655 -            1 688 -            1 722 -            
Drift lastbilar 153 -                156 -                159 -                162 -                166 -                169 -                172 -                176 -                179 -                
Leasing lastbil 315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                

1 999 -            2 033 -            2 067 -            2 102 -            2 138 -            2 174 -            2 211 -            2 249 -            2 288 -            

Avgående
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

xxxx
xxxx

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Övrig Driftpåverkan 1 999 -            2 033 -            2 067 -            2 102 -            2 138 -            2 174 -            2 211 -            2 249 -            2 288 -            

302 -                285 -                267 -                248 -                230 -                211 -                192 -                173 -                154 -                

lj beslutsst

Alternativ 2 Samverkan gymnasiet och vux.
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Samverkan gymnasiet 
och KC

Fordon- och transportprogrammet
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
fordon och transport

Driftskostnader/år from år 2

• Kapitalkostnader             134 tkr
•Drift ytor                         26 tkr
• Leasing lastbil                  315 tkr

Totalt                             475 tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar och övnings                 400 tkr

Totalt                                       1 800 tkr
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
Fordon och 
Transport, 
samt KC FT

Driftskostnader/år from år 2
• Kapitalkostnader                     566 tkr
• Drift ytor                                 26 tkr
• Leasing lastbil                          315 tkr
• Drift lastbilar                          153 tkr
• Utökning admin. 10%                 61 

tkr
• 2 st pedagoger                     1 470 tkr
Summa drift:                      2 591 tkr
Beräknad intäkt                     -  2 289 tkr

Total ökad drift:                     302 
tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar                                    400 tkr

• 2 lastbilar och 1 släp                2 900 tkr

• Iordningsställande av lokaler     1 500 tkr

Totalt                                       6 200 tkr

tidaholm.se
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Alternativ 1, 
investera till 
gymnasiet

• Investering                1 800 tkr 
•Ökad driftskostnad       475 tkr

• Investering                  6 200 tkr
• Intäkt statsbidrag*       2 200 tkr
•Ökad driftskostnad        302 tkr

*Statsbidrag för 22 elever på KC.

tidaholm.se

Alternativ 2, 
saminvestering till 
gymnasiet och KC
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
badhus 
KS 2022/165 

Bengt Karlsson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) avstår från att delta i beslutet. 

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

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2022-2024 att avsätta 20 miljoner 
kronor för investering i renovering av badhuset i Forshallen. Kultur- och fritidsnämnden har som 
beställarnämnd upprättat en förstudierapport. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förstudien innehåller de delar som förväntas av en 
förstudie. Investeringsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för år 2022 och uppgår till 20 
miljoner kronor. Förstudien har beräknat att investeringsbudgeten för projektet uppgår till 23 
miljoner kronor vilket innebär att en revidering av medel behöver göras om förstudien godkänns.  

Förstudierapporten föreslår att renoveringen genomförs under år 2023 men vid antagandet av 
strategisk plan och budget 2022-2024 slog kommunfullmäktige fast att renovering av badhuset ska 
genomföras först under år 2024.  Kommunledningsförvaltningen föreslår att medel som är avsatta 
år 2022 inte ombudgeteras samt att budgetberedningen inkluderar förstudiens beräknade 
investeringsbelopp i investeringsbudgeten för år 2024.  

Som en följd av den justerade tidsplanen bör projekteringen senareläggas enligt följande förslag:  

Reviderad tidsplan  

Förstudie  
Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 9 november 2022 och kommunfullmäktige 28 
november 2022.  

Projektering  
Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och med juni 2023. 
Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
senast december 2023. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2024. 
Projektering beslutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2024.  
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Genomförande  
Tilldelningsbeslut senast 1 februari 2024.  
Arbetet utförs sommaren 2024. Slutbesiktning senast hösten 2024.  

Uppföljning  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2024.  
  
Kommunledningsförvaltningen framhåller att det finns risk att de kostnadsberäkningar som är 
gjorda i förstudien, daterad 2022-05-16, kan vara inaktuella när projektet senareläggs till år 2024.  

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

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden 
genomföra projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk 
plan och budget 2024-2026. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Investeringsprojekt förstudie renovering badhus Forshallen”, 

ekonomichef Louise Holmvik, 2022-04-22. 
 Kommunfullmäktiges beslut KF § 75/2022 ”Beslut om Strategisk plan och budget  

2023-2025”, 2022-06-27.  
 Förstudierapport renovering badhus, 2022-05-16. 
 Investeringsprojekt – Förstudierapport renovering badhus version 1.0, 2022-05-16. 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 30/2022 ”Beslut om förstudie renovering badhus”, 

2022-05-10. 

Reservation 
Bengt Karlsson (S) och Hajrudin Abdihodzic (V) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: ”Socialdemokraternas och Vänsterpartiets representanter reserverar sig mot beslutet 
eftersom förstudiens ursprungliga tidsplan inte fullföljs”. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/165 

2022-04-22 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Investeringsprojekt förstudie 
renovering badhus Forshallen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

o godkänna förstudien för renovering badhus Forshallen samt att uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra 
projekteringen enligt reviderad tidsplan. 

o uppdra till budgetberedningen att inkludera investeringsmedel för 2024 i strategisk plan 
och budget 2024-2026. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2022-2024 att avsätta 20 miljoner 
kronor för investering i renovering badhuset Forshallen. Kultur- och fritidsnämnden har som 
beställarnämnd upprättat en förstudierapport. 

Barnrättsbedömning 
Barnrättsbedömningen sker i verksamhetsnämnden. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förstudien innehåller de delar som förväntas av 
en förstudie och hänvisar till innehållet i förstudien. Investeringsmedel finns avsatta i 
investeringsbudgeten för 2022 och uppgår till 20 miljoner kronor. Förstudien har beräknat att 
investeringsbudgeten för projektet uppgår 23 miljoner. Därför föreslås att om förstudien 
godkänns att även medlen revideras. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen som är 
avsatta 2022, inte ombudgeteras, samt att budgetberedningen inkluderar förstudiens beräknade 
investeringsbelopp i investeringsbudgeten 2024.  

Förstudierapporten föreslår att renoveringen genomförs under 2023, men kommunfullmäktige 
beslutade den 27 juni 2022 om strategisk plan och budget som anslår att renovering av badhuset 
genomförs under 2024.  Den föreslagna tidsplanen innebär att investeringsmedlen inte förbrukas 
under 2022. Det reviderade investeringsbeloppet bör inkluderas i strategisk plan och budget 2024 
eftersom investeringsmedel förbrukas 2024 enligt tidsplanen som beslutats av kommunfullmäktige.  

Som en följd av den justerade tidsplanen så bör projekteringen senareläggas och utifrån föreslagen 
tidsplan i förstudierapporten.  
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Förstudierapportens förslag till tidsplan 

Förstudie  
Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 15 juni 2022 och kommunfullmäktige 27 juni 2022.  
Projektering  
Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och med 28 juni 2022. 
Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
senast december 2022. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2023. 
Projektering beslutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2023.  
Genomförande  
Tilldelningsbeslut senast 1 februari 2023.  
Arbetet utförs sommaren 2023. Slutbesiktning senast hösten 2023.  
Uppföljning  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023.  
 
Revidering av förslag till tidsplan  
Förstudie  
Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 7 september 2022 och kommunfullmäktige 26 
september 2022.  
Projektering  
Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och med juni 2023. 
Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
senast december 2023. Projektering beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2024. 
Projektering beslutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2024.  
Genomförande  
Tilldelningsbeslut senast 1 februari 2024.  
Arbetet utförs sommaren 2024. Slutbesiktning senast hösten 2024.  
Uppföljning  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2024.  
  
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det finns risk för att de kostnadsberäkningar 
som är gjorda i förstudien (daterad 2022-05-16) kan vara inaktuella vid senareläggning av projektet 
till 2024.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut KF § 75/2022 ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-

2025”, 2022-06-27.  
 Förstudierapport Renovering badhus, 2022-05-16 
 Investeringsprojekt – Förstudierapport renovering badhus version 1.0, 2022-05-16 
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 30/2022 ”Beslut om förstudie renovering badhus”, 

2022-05-10 

Sändlista 
KFN 
SBN 
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Förstudierapport för renovering badhus 

Beställare/Uppdragsgivare av förstudie: Kultur- och fritidsnämnden.  

Bakgrund 

I slutet av 1950-talet beslutades det i stadsfullmäktige att det skulle byggas en 
högstadieskola med tillhörande idrottshallar och ett badhus i Tidaholm. I bör-
jan av 60-talet stod bygget klart. Forshallens badhus bestod då av en 16-me-
tersbassäng, omklädningsrum och bastu.   
 
I början av 80-talet byggdes badhuset ut. Man delade av 16-metersbassängen 
till två bassänger, en undervisningsbassäng och en hoppbassäng. Dessutom 
byggdes en ny 25-metersbassäng och en plaskbassäng för de yngsta. Två 
omklädningsrum och entré byggdes om och kompletterades med en cafeteria. 
År 2006 gjordes en totalrenovering av omklädningsrummen, 25-metersbas-
sängen och golvet runt bassängen. 2014 var det åter dags för renovering och 
utbyggnad. Entrén gjordes om, två nya omklädningsrum byggdes, ny cafeteria 
och en relaxavdelning skapades.   
 
2019 byggdes ett anpassat omklädningsrum samt ny motionshall.  
 
Efter 40 år finns stort behov av att renovera den äldsta delen av badhuset, dvs 
undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att tillgodose dagens behov 
av simundervisning.  

Förstudiens uppdrag och avgränsningar 

Förstudien behandlar behov av renovering av den äldsta delen av badhuset 
Forshallen, dvs undervisningsbassäng och hoppbassäng. 
  
I syfte att öka badhusets tillgänglighet behöver undervisningsbassäng och 
hoppbassäng bytas ut mot en bassäng med höj- och sänkbar botten. Det all-
männa renoveringsbehovet innefattar nya installationer samt nya ytskikt och 
tätskikt i hela utrymmet.  
 
I samband med att inre ytskikt färdigställs bör även ytskikt på fasad mot Fors-
gatan kompletteras så att den harmonierar med byggnadens övriga fasader.   
  
En bassäng med höj- och sänkbar botten bör i storlek utgöras av den nuva-
rande ytan för undervisnings- och hoppbassäng och ha ett djup från 0 till 1,8 
meter. Om möjligt bör bassängen ha delat golv för att möjliggöra uppdelad un-
dervisning. Vattentemperaturen bör kunna variera mellan 28 grader C och 34 
grader C. Avståndet mellan vägg och bassäng bör vara minst 4 meter vid ena 
änden av bassängen och minst 0,8 meter på de tre övriga sidorna.  
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Enligt Svenska Simförbundets rekommendationer krävs för att tillgängliggöra 
för personer med funktionsvariation att det längs ena långsidan finns en rull-
stolsramp med två handlister på bägge sidor. Som tillägg ska det vara trappor 
(inte lejdare) som också måste ha handlister. En rullstol måste kunna rullas ut 
på golvet utan några hinder.  
  
För att stimulera till vattenlek kan man komplettera med enklare rutschkana för 
mindre barn.   
  
Kapacitet för uppvärmning av bassängvatten behöver anpassas till det nya be-
hovet.  
  
Kapacitet för ventilation behöver anpassas till det nya behovet.  
  
Ny utjämningstank behövs i samband med att hoppbassängen försvinner.   
  
Delar av reningsanläggningen behöver bytas ut för att klara vattenmängden i 
den nya bassängen med höj- och sänkbar botten.   
  
Option angående digital badövervakning (drunkningslarm) i 25-metersbas-
sängen.  
  
Inga andra åtgärder i badhuset ingår i förstudien.  

Nulägesanalys 

Efter 40 år finns stort behov av att renovera den äldsta delen av badhuset, dvs 
undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att tillgodose dagens behov 
av simundervisning.  
  
Bedömningen är att hoppbassängen ska tas bort av säkerhetsskäl och att un-
dervisningsbassängens begränsade storlek och djup hindrar anpassad verk-
samhet. Vid renovering kan ny bassäng med höj- och sänkbar botten placeras 
på den yta där hoppbassängen och undervisningsbassängen finns idag.   

Omvärldsbevakning 

Svenska Simförbundet rekommenderar att anlägga mindre bassänger som 
ger flexibilitet. Bassängerna bör förses med höj- och sänkbar botten och möj-
lighet att ändra vattentemperaturen.  
  
Enligt rekommendationer från Svenska simförbundet måste en tillfredsstäl-
lande bassäng för simskola, babysim och personer med funktionsvariation ha 
en längd på minst 12,5 meter och en nominell bredd på 8 meter. Djupet bör 
vara från 0,9 meter till 1,6 meter och inte ha större stigning än 1:15.  
 
Drunkningslarm ökar säkerheten i många pooler och vattenland. I 
Skövdes badhus finns drunkningslarm installerat i motionsbas-
sängen. Badpersonalen bevakar kontinuerligt bassängen med drunk-
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ningslarmet som ett komplement. Drunkningslarm har räddat liv på 
badhus.  

Konsekvensanalys 

Renovering av den äldsta delen av badhuset, dvs undervisningsbassäng och 
hoppbassäng innebär en undervisningsbassäng som kan användas för olika 
typer av simundervisning.  
 
En bassäng med höj- och sänkbar botten ger flexibilitet och en rad olika möj-
ligheter:  
  

• Förbättrar möjlighet för personer med funktionsvariationer att 
nyttja badanläggningen  
• Möjliggör olika typer av simskola både för vuxna och barn base-
rat på kunskapsnivå  
• Skolsim- möjlighet att dela upp i fler grupper med nivåanpassad 
undervisning  
• Babysim- fler möjligheter till övningar  
• Möjliggör nivåanpassad vattenträning i varmbassäng  
• Uthyrningsmöjligheterna ökar i och med nya träningsformer  
• Möjlighet för simklubben att bedriva nivåanpassad verksamhet  
• Möjliggör lek för mindre barn och lovaktiviteter  
• Möjliggör nya träningsformer   
• Förbättrad arbetsmiljö för personal  
• Förbättrad säkerhet i badhuset  
• Effektivare energianvändning då bassängbotten kan utgöra ett 
lock när den inte används  

  
Ett drunkningslarm ökar säkerheten i badhuset och effektiviserar be-
manning.  
  
Om den äldsta delen av badhuset inte renoveras riskerar den att bli i så dåligt 
skick att den ej kan användas. Detta skulle drabba många vuxna, barn och 
unga i Tidaholms kommun. Utan en undervisningsbassäng begränsas möjlig-
heten att bedriva olika typer av simundervisning. För att få godkänt betyg i id-
rott och hälsa måste eleverna i grundskolan klara de delar av kunskapskraven 
som gäller simning och hantering av nödsituationer vid vatten.   

Alternativa lösningar 

Att enbart renovera ytskikt och tätskikt i befintliga bassänger (hopp- 
och undervisningsbassäng) samt avveckla svikten i hoppbassängen, 
vilket innebär att den bassängen inte längre fyller någon funktion.   

Rekommenderad lösning 

Rekommendationen är att renovera, effektivisera och förbättra den äldsta de-
len av badhuset, dvs undervisningsbassängen och hoppbassängen, för att till-
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godose dagens behov av simundervisning. Bassängerna bör bytas ut mot en 
bassäng med höj- och sänkbar botten. Rekommendationen är även att instal-
lera drunkningslarm i 25-metersbassängen.  

Förväntad effekt 
Att renovera badhuset innebär en undervisningsbassäng som kan användas 
för olika typer av simundervisning. Detta skulle gynna många barn och unga 
samt folkhälsan i Tidaholms kommun.  

Projektets mål 
Att kunna bedriva olika typer av simundervisning i badhuset och erbjuda ett 
modernt och ändamålsenligt badhus för föreningslivet, skolan, personer med 
funktionsvariation och allmänheten.  
  
Intressenter 
Kultur- och fritidsnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  
Social- och omvårdnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Omfattning i tid 
Förslag till tidsplan 

Med beaktning för att ha minst verksamhetspåverkan så föreslås arbetet ge-
nomföras under sommaren.  

Förstudie  

Förstudien godkänns av kommunstyrelsen 15 juni 2022 och kommunfullmäk-
tige 27 juni 2022.  

Projektering  

Projektering och upphandling utförs av samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 28 juni 2022. Projektering beslutas/godkänns av samhällsbyggnads-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden senast december 2022. Projektering 
beslutas/godkänns av kommunstyrelsen senast januari 2023. Projektering be-
slutas/godkänns av kommunfullmäktige senast januari 2023.  
 
Genomförande  
  
Tilldelningsbeslut senast 1 februari 2023.  
Arbetet utförs sommaren 2023. Slutbesiktning senast hösten 2023.  
  
Uppföljning  
  
Projektet följs upp och rapporteras i årsredovisning för 2023.  
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Totalkostnadskalkyl - Uppskattat behov av medel 
Investeringsbudgeten för 2022 är 20 miljoner kronor för projektet.  
Bedömningen är att ökade byggkostnader innebär en fördyring och därför är 
det uppskattade behovet av medel 23 miljoner kronor för projektet.  
  
Aktuella kostnader bör inhämtas via upphandling som görs i projekteringsfa-
sen.  
 
Ökning av kapitalkostnader  

Den årliga ökade kapitalkostnaden för investeringar skulle vid en avskrivnings-
tid på 10-15 år (beroende på komponenternas uppdelning) bli 2 267 tusen kro-
nor för avskrivningar. Internräntan år 1 beräknas att uppgå till 288 tusen kro-
nor. 
 
Övriga kostnader  

Avseende övriga kostnader så bedöms att det varken tillkommer eller avgår 
kostnader för verksamheten vid normalt bruk/slitage i form av elkostnader, ar-
betsinsatser eller andra driftsrelaterade kostnader.  
  
Förslag på interna mottagare 
Kultur- och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
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29  37  38 39 
Inmatning av data  

mata data i gulmarkerade celler

Verksamhetsnämnd Kultur- och fritidsnämnden

Investerings- och projektkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av investeringen och projekt kostnaderna
2. Välj investeringstyp (avskrivningstid tas fram via denna)
3. Skriv in det årliga beloppet för raden (läggs som negativa belopp).
om du vill ha samma utlägg på 2 olika år så läggs 2 rader in för detta.
4. Välj år för utlägg
5. Aktivering för projektet väljs i cell D10. 

Aktivering år 2023

Beskrivning Välj Investering Belopp (tkr) Utlägg Aktivering - År 1 Avskrivningstid Årlig Avskrivning

Utjämningstank Övrig byggnation 1 000  2023 2023 10  100 
Reningsanläggning Övrig byggnation 3 000  2023 2023 10  300 
Bassäng med höj- och sänkbar bottenÖvrig byggnation 4 000  2023 2023 10  400 
Ventilation Övrig byggnation 3 000  2023 2023 10  300 
Byggarbeten och installation Övrig byggnation 10 000  2023 2023 10  1 000 
Projektering, bygglov Övrig post 15 år 1 000  2023 2023 15  67 
Övrig budget Övrig byggnation 1 000  2023 2023 10  100 

Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  
Välj Investering -   2023 1  -  

Totalt 23 000 

Tillkommande Driftkostnader

1. Beskrivning;  lägg in delarna av driftkostnadera
2. Årliga kostnader (läggs som negativa belopp)

2023
Beskrivning 2023

Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
Drift 2023
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Drift 2023
Drift 2023

Tillkommande Externa intäkter

1. Beskrivning;  lägg in delarna av de externa intäkterna
2. Årliga intäkter (läggs som positiva belopp)

2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023
Intäkt 2023

Avgående kostnader (+) och Frånfallande intäkter (-)

Beskrivning
Årligt belopp

(tkr) Infaller fr o m år
Antal år kvar av
avskrivningar Välj kategori

Driftkostnader
Avgående internhyra Driftkostnader 2023 #DIV/0! Driftkostnader2023 Intäkter
Inventarier - avgående Driftkostnader -   2022 #DIV/0! Driftkostnader2022 Bokfört Värde
xxxx Driftkostnader 2023 #DIV/0! Driftkostnader2023
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
xxx Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader

Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0! Driftkostnader
Driftkostnader #DIV/0!

Totalt -  

Internhyra

Tillträdes år Andel av år 1 Internhyra basår Välj
Internhyra  självkostnad* 2023 25% 25%
Yta - Antal m2 50%

75%
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100%
*Kapitalkostnad + Drift - Externa intäkter

2 020  -1
2 021  0
2 022  0
2 023  0
2 024  -  
2 025  -  
2 026  -  
2 027  -  
2 028  -  
2 029  -  
2 030  -  
2 031  -  
2 032  -  
2 033  -  
2 034  -  
2 035  -  
2 036  -  
2 037  -  
2 038  -  
2 039  -  
2 040  -  
2 041  -  
2 042  -  
2 043  -  
2 044  -  
2 045  -  
2 046  -  
2 047  -  
2 048  -  
2 049  -  
2 050  -  
2 051  -  
2 052  -  
2 053  -  
2 054  -  
2 055  -  
2 056  -  
2 057  -  
2 058  -  
2 059  -  
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Investeringsprojekt  belopp i tkr om inget annas anges
för  Kultur och Fritidsnämnden
belopp i tkr om inget annas anges

Benämning projekt Bassäng - renovering

I. Beslutssteg A. Förstudie

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25% enligt SKR så är internräntan fr 2023 1,25%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 2,20%

IV. Investering - Kassaflöde
belopp i tkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift 23 000  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Ackumulerat 23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000  23 000 

V. Påverkan Driftkostnader
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Avskrivningar 2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267  2 267 
Internränta 288  259  231  203  174  146  118  89  61  33 
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift 2 554  2 526  2 498  2 469  2 441  2 413  2 384  2 356  2 328  2 299 

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Totalt Tillkommande 2 554  2 526  2 498  2 469  2 441  2 413  2 384  2 356  2 328  2 299 
Avgående

Avskrivningar -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Internränta -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Kapitalkostnad + Drift -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Externa intäkter -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Driftpåverkan - 2 554  - 2 526  - 2 498  - 2 469  - 2 441  - 2 413  - 2 384  - 2 356  - 2 328  - 2 299 

VI. Internhyra
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Internhyra (tkr) - Brukarnämnd -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Snittkostnad (kr per m2) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Antal m2 0

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

-   -   -   -   -   -   -   -   -  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Avgående
-   -   -   -   -   -   -   -   -  

xxxx
xxxx

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Total Övrig Driftpåverkan -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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1.         Markanläggning - 30 år
Anordningar eller anläggningar som inte är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, parkeringsplatser, platt
ytor, planteringar och lekutrustning.
Marksanering – Normal marksanering ska ingå i investeringen. Däremot måste vid oskäligt höga kostnader
göras en bedömning vid varje enskilt fall och kan då komma att belasta driftsbudgeten.

2.         Platta och stomme - 60 år
Grundläggning inkl. schakt, platta, bjälklag, bärande väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar/färdiga ytterväggsstommar med puts, tegelbeklädnad.
Rivningsarbete och anslutningsavgifter.

3.         Fasad och tak - 40 år
Fasadytskikt inkl. infästning, balkongräcken, stuprör.
Tätskikt tak, tegel- och betongpannor, råspont, säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

4.         Fönster och dörrar - 30 år
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrépartier och glaspartier.

5.         Storkök, ventilation mm - 15 år
Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning.

6.         Ytskikt invändigt - 20 år
Inre ytskikt; Golvbeläggningar, målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

7.         Övrig byggnation – 10 år
Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier, sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
Larm, lås, passage, brand, styr, solceller, data- och teleanläggning. Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare.

8.         Övrig post - Fördelas på komponent 2-7
Projektering, bygg- och projektledning, kreditivräntor, myndighetskostnader, besiktningar, övriga
byggherrekostnader.
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Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-10 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 Beslut om förstudie renovering badhus 
KFN 2021/111 

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

förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förstudierapport för renovering av den äldsta delen av badhuset Forshallen, dvs 
undervisningsbassäng och hoppbassäng. 

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

förstudierapport inklusive förslag till tidsplan för renovering badhus samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 31/2022 ”Beslut om förstudie 

renovering badhus”, 2022-04-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie renovering badhus”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 

2022-04-19. 
 Förstudierapport renovering badhus. 
 Investeringsprojekt – Förstudie renovering badhus version 1. 
 Barnkonsekvensanalys förstudie renovering badhus. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 1 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Beslut om strategisk plan och budget för år 
2023-2025 
KS 2021/402 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till strategisk plan och budget för Tidaholms kommun 
för åren 2023–2025. Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för 
att styra och leda den kommunala verksamheten.  

I dokumentet återfinns kommunens strategiska mål och målområden samt upprättade räkenskaper 
och nämndernas ramar för 2023 och framåt.   

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att dokumentet är upprättat i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser. Förvaltningen vill särskilt belysa följande:  

- Det budgeterade resultatet innebär att kommunen klarar resultatmålet om 2,0 % år  
2023-2025.  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2022-06-27 

Sida 2 av 5 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Strategisk plan och budget för åren 2023–2025 innehåller ett antal politiskt prioriterade 
investeringar som kommer kommunens invånare tillgodo. Samtidigt medför dessa 
investeringar att kommunen står inför ekonomiska utmaningar år 2023 och år 2024. 

- Ett positivt resultatmål är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta investera och 
återinvestera enligt den investeringsplan som föreligger för kommunen.  

- För att finansiera investeringsplanen krävs upplåning för investeringar under åren 2022, 
2023 och 2024. Det innebär avsteg från strategin att "undvika upplåning till investeringar". 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Tidaholms kommuns låneskuld kan uppgå till 
290 miljoner kronor, vilket är en ökning.  

Sammantaget innebär detta att budgeten för åren 2023–2025 ligger i linje med kommunens 
strategier för en god ekonomi.  

Kommunledningsförvaltningen förespråkar att kommunen med föreslagen investeringsplan, ökade 
pensionskostnader, ökade räntekostnader och inflationspåverkan noga avväger alla beslut som får 
ekonomisk påverkan för att fortsättningsvis säkerställa förutsättningar att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning. 

Mot bakgrund av detta och de kommande årens ansträngda ekonomiska läge, med fortsatt stora 
investeringsbehov, förespråkar kommunledningsförvaltningen ett resultatmål om minst 3,0 
procent av skatter och generella bidrag.  

Söderberg Partners har tagit fram ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för 
interna lån alternativt borgensavgift för kommunens kommunala bolag. Beräkningsmodellen utgår 
från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och 
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rapportens slutsats om borgensavgifter bör ligga till 
grund för borgensavgifter för år 2023.   

Budgetberedningen föreslår att kommunen utreder ägandeform och förvaltning av kommunens 
fastigheter.  I skrivelsen undertecknad Runo Johansson finns utredningsuppdragets fullständiga 
formulering. 

Kommunallagen anger att en reviderad budget avseende år 2023 måste beslutas av ett nyvalt 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2022 eftersom det är valår i år. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o fastställa Strategisk plan och Budget för Tidaholms kommun 2023–2025 i enlighet 
med utkast 2. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 
fastställs till 1,75% för år 2023. 

o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Anna-Karin Skatt (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
o anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiets framtagna Strategiska plan och 

budget för 2023 - 2025 där partierna håller fast vid de samordningsprocesser och 
andra prioriteringar partierna tidigare föreslagit för att därmed förbättra kvalitén 
och frigöra resurser som kommer fler barn, ungdomar och äldre till del i hela 
Tidaholms kommun. 

o för år 2023 fastställa utdebiteringen till 22.07 per skattekrona. 
o beträffande beräkning av kapitalkostnader för skattefinansierad verksamhet så ska 

den nominella räntan för 2023 uppgå till 1.25 %, vilket är i enligt med SKR:s 
rekommendation (SKR cirkulär 22:05).  

o låneskulden för Tidaholms kommun uppgår till maximalt 295 miljoner kronor. 
o ränta på upplånade medel avseende investeringar till balansräkningsenheter 

fastställs till 1,75% för år 2023. 
o indexering på internhyresbelopp för 2023 mellan samhällsbyggnadsnämnden och 

verksamheterna räknas upp med den faktiska kapitalkostnaden och indexering av 
driftskostnader med högst 2,5 %. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.64% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Bostads AB (TBAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o för 2023 ta ut en borgensavgift på 0.32% på de lån som kommunen gått i borgen 
för till Tidaholms Energi AB (TEAB) och beräknas på låneskulden per 1 januari 
respektive verksamhetsår. 

o uppdra till kommunstyrelsen att utreda Tidaholms kommuns framtida 
fastighetsförvaltning utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och gällande 
regelverk/lagkrav.  

- Runo Johansson (L), Peter Friberg (M), Karin Olofsson (MP), Ambjörn Lennartsson (M), 
Lennart Nilsson (SD), Birgitta Andersson (L), Ulf Alteg (M), Anneli Sandstedt (C), Marika 
Lund (SD), Roger Lundvold (KD) och Johan Liljegrahn (M) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

- Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Henrik Vang (V) och Lena Andersson (S) 
föreslår bifall till Skatts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

JA: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Skatts förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 
NEJ: 20 
 
Följande röstar JA: 
Runo Johansson (L), Ingemar Johansson (L), Birgitta Andersson (L), Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), 
Per-Erik Vrang (M), Fredrik Kvist (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Alteg (M), Henrik Granqvist (M), 
Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), Petri Niska (SD), 
Karin Olofsson (MP), Roger Lundvold (KD) 
 
Följande röstar NEJ: 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S), Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 112/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-

2025”, 2022-06-15. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget 

för år 2023-2025”, 2022-06-01. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Strategisk plan och budget 2023-2025”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-05-19. 
 Utkast 2 ”Strategisk plan och budget 2023–2025”. 
 Skrivelse ”Utredningsuppdrag från budgetberedningen”, 2022-05-17. 
 Rapport ”Borgensavgifter kommunala bolag – Tidaholms kommun”, 2022-04-22. 
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Reservation 
Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna  
Zöögling (S), Emma Graaf (S), Othmar Fiala (S), Lisa Öhgren (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Ingvar Jansson (S), Kristina Spetz 
Larsson (S), Malin Andersson (S), Ulla Brissman (S), Henrik Vang (V), Lisbeth Ider (V), Christoffer 
Axelsson (S) och Erik Ezelius (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: ”Vi 
reserverar oss till förmån för eget budget förslag samtliga beslutande i båda partierna”. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten  
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Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Beslut om införande av anställningsrestriktioner 
KS 2022/315 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva restriktionerna. Innan 
rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, det vill säga samtliga nämnder. Kommunstyrelsen bör därför uppmana övriga 
nämnder att fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens personalutskott, 2022-10-20 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Införande av anställningsrestriktioner”, personalchef Maria Johansson, 

2022-10-12. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/315 

2022-10-12 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Maria Johansson, personalchef 

Tjänsteskrivelse – Införande av 
anställningsrestriktioner  
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 

att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, ersättningsrekryteringar 
samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de genomförs. All 
rekrytering ska ske i samråd med personalenheten.  

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva 
dem. 

o uppmana nämnderna att fatta motsvarande beslut för sin personal. 

Ärendet 
Med anledning av de ekonomiska utmaningar Tidaholms kommun står inför behöver aktiva 
åtgärder vidtas. En av dem är att åter igen införa anställningsrestriktioner i syfte att öka kontrollen 
och samordningen vid anställningar och eventuella personalneddragningar.  

Anställningsrestriktionerna innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader innan de 
genomförs. Detta ska gälla tills kommunstyrelsen beslutar att upphäva restriktionerna. Innan 
rekrytering sker ska alltid samråd ske med personalenheten. 

Eftersom varje nämnd är anställningsmyndighet för sin personal kan kommunstyrelsen inte fatta 
beslut om anställningsrestriktioner för övriga nämnder. De ekonomiska utmaningarna gäller dock 
hela kommunen, dvs samtliga nämnder. Kommunstyrelsen bör därför uppmana övriga nämnder att 
fatta motsvarande beslut för sin personal.  

Uppföljning av rekryteringar ska genomföras varje månad på förvaltningsnivå innehållandes en 
faktisk redogörelse av varje rekrytering. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/320 

2022-10-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Maria Johansson, personalchef 

Julgåva anställda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 850 tkr för en julgåva till anställda som bekostas av 
kommunstyrelsens egna medel för år 2022.  

Ärendet 
Personalutskottet har beslutat att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag 
till finansiering av en julgåva på 500 kronor, per anställd, i form av ett presentkort hos Tidaholms 
handel inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-09. 

Utredning 
Det har under flera år varit en hög arbetsbelastning för alla våra medarbetare i Tidaholms 
kommun. Detta hör naturligtvis ihop med coronapandemin. Vi ser också att vi står inför stora 
ekonomiska utmaningar i Sverige och Tidaholm som kan komma och påverka den lokala handeln. 

För att visa uppskattning till kommunens anställda samt främja lokal handel föreslås att kommunen 
ger anställda (tillsvidareanställda samt vikariat och visstidsanställda) en julgåva på 500 kr per 
anställd i from av ett presentkort hos Tidaholms handel. 

Kommunstyrelsens senaste prognos vid delåret augusti 2022 påvisade en budget i balans. Beslut 
om julgåva till anställda som beräknas kosta 850 tusen kronor kommer att generera en avvikelse 
för innevarande år. I kommunstyrelsens oktoberrapport kommer avvikelsen lyftas fram och måste 
hanteras med åtgärdsförslag enligt kommunen ekonomistyrningsprinciper.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 12/2022 ”Beslut om julgåva till anställda år 

2022”, 2022-10-20. 

Sändlista 
Berörda nämnder 
Personalenheten 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens personalutskott, 2022-10-20 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Beslut om julgåva till anställda år 2022 
KS 2022/320 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
• Personalutskottet beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett 

förslag till finansiering av en julgåva på 500 kronor, per anställd, i form av ett presentkort 
hos Tidaholms handel inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet och oppositionsrådet initierar ett ärende om att kommunstyrelsen ska ge 
anställda i kommunen en julgåva i form av ett presentkort hos Tidaholms handel till ett värde av 
500 kronor. 

Ärendet behöver beredas av kommunledningsförvaltningen inför beslut i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår personalutskottet besluta att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till finansiering av en julgåva på 500 
kronor, per anställd, i form av ett presentkort hos Tidaholms handel inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-09. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-26 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 112 Beslut om svar på uppföljande granskning från 
revisorerna 
KS 2022/270 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar till kommunens revisorer 

enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas sakkunniga har tidigare genomfört granskningar avseende kommunstyrelsens 
styrning och ledning samt delegationsordning.  

Kommunens revisorer har nu beslutat att genomföra en uppföljande granskning för att se hur 
revisionens rapporter och rekommendationer hanterats. Svar ska ges i en bifogad mall och skickas 
in tillsammans med bilagor/dokument som verifierar svaren.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till kommunens revisorer i den 
bifogade mallen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge svar till kommunens revisorer 

enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Svar på uppföljande granskning från kommunens revisorer”, kanslichef 

Jenny Beckman, 2022-10-11. 
 Svarsformulär ”Uppföljande granskning - Kommunstyrelsens styrning och ledning”. 
 Svarsformulär ”Uppföljande granskning- Delegationsordning”. 
 Årsredovisning för Tidaholms kommun 2021 (KS 2022/38). 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2021 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09 (KS 2021/249). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 186/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen”, 2021-12-20 (KS 2019/466). 
 Granskningsrapport ”Kommunstyrelsens styrning och ledning”, 2021-09-06. 
 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av delegering av 

arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds ansvarsområde”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen efter återremiss”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-29 (KS 2019/466). 
 Granskningsrapport ”Delegationsordning i Tidaholms kommun”, 2020-09-14. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/270 

2022-10-11 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Svar på uppföljande granskning 
från kommunens revisorer 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avge svar till kommunens revisorer enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Revisorernas sakkunniga har tidigare genomfört granskningar avseende kommunstyrelsens 
styrning och ledning samt delegationsordning.  

Kommunens revisorer har ni beslutat att genomföra en uppföljande granskning för att se hur 
revisionens rapporter och rekommendationer hanterats. Svar ska ges i en bifogad mall och skickas 
in tillsammans med bilagor/dokument som verifierar svaren.  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till kommunens revisorer i den 
bifogade mallen. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Svarsformulär ”Uppföljande granskning - Kommunstyrelsens styrning och ledning” 
 Svarsformulär ”Uppföljande granskning- Delegationsordning” 
 Årsredovisning för Tidaholms kommun 2021 (KS 2022/38) 
 Kommunstyrelsens beslut § 27/2021 ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning”, 2022-02-09 (KS 2021/249). 
 Kommunfullmäktiges beslut § 186/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen”, 2021-12-20 (KS 2019/466). 
 Kommunstyrelsens beslut § 141/2021 ”Beslut om utredning av delegering av 

arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds ansvarsområde”, 2021-06-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen efter återremiss”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-29 (KS 2019/466). 
 Granskningsrapport ”Delegationsordning i Tidaholms kommun”, 2020-09-14. 
 Granskningsrapport ”Kommunstyrelsens styrning och ledning”, 2021-09-06. 

Sändlista 
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Revisorerna 
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Granskning
av
kommunsty
relsens
styrning och
ledning,
Tidaholm
kommun

Granskat år:
2021Genomfördes
av: Deloitte

Rekommenda
tioner i
rapporten.

Redogör för
vilka åtgärder
har vidtagits för
resp.
rekommendati
oner.

Ange underlag
som verifierar
att
angiven/angiv
na åtgärden/er
har
genomförts (t
ex
beslutsprotok
oll/annan
dokumentatio
n). OBS!
Underlaget ska
skickas till
undertecknad.

Hur har
nämnden följt
upp att
besluten
verkställts?

Vilka konkreta
effekter har
granskningens
rekommendati
oner medfört i
verksamheten
?
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1. Kommunstyrelsen
rekommenderas
att formalisera
och strukturera
uppsiktspliktens
innebörd,
omfattning och
genomförande.

Tidigare
kommundirektör gav
kanslichef i uppdrag
att ta fram en
riktlinje för hur
kommunstyrelsen
ska utöva sin
uppsiktsplikt.
Dåvarande
kanslichef hann inte
göra klart den innan
hon slutade och
uppdraget lämnades
över till nuvarande
kanslichef som har
för avsikt att arbeta
fram en riktlinje
under hösten som
sedan
kommunstyrelsen
får fatta beslut om.
Avsnitte om
uppsiktsplikt i
årsredovisningen har
uppdaterats utifrån
rekommendationen
och tydliggjorde hur
arbetet utförs (s. 30
f).

Årsredovisning
2021  (s. 30 f)

Kommunstyrelsen
har inte gjort någon
särskild uppföljning.

Behovet av en
riktlinje för att
strukturera
kommunstyrelsens
arbete med
uppsiktsplikten har
tydliggjorts.
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2. Kommunstyrelsen
rekommenderas
att tillse att
uppsikt även
utövas över andra
aspekter (än
ekonomin) av
nämndernas
verksamheter på
ett strukturerat
och systematiserat
sätt.

Kommunstyrelsen
utövar uppsikt över
andra områden än
ekonomin (t.ex.
avtalssamverkan,
arbete med
dataskyddsförordnin
gen, ej verkställda
beslut, intern
kontroll. se vidare s.
30 f i
årsredovsningen).
Under covid-19-
pandemin
inhämtades alla
nämnds- och
delegationsbeslut
som fattats på grund
av pandemin för att
kunna följa
nämndernas
åtgärder. Övriga
områden kommer
att anges i riktlinjen
för att tydliggöra
strukturen.

Årsredovisning
2021  (s. 30 f)

Kommunstyrelsen
har inte gjort någon
särksild uppföljning.

Behovet av en
riktlinje för att
strukturera
kommunstyrelsens
arbete med
uppsiktsplikten har
tydliggjorts.
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3. Kommunstyrelsen
rekommenderas
att verka för
kontinuitet och
långsiktighet vid
utformning av
strategiska mål
och strategier.

Kommunledningsför
valtningen arbetar
med att ta fram ett
förslag till ny riktlinje
för målstyrning samt
en ny rutin för
målstyrning inför
budgetprocessen
våren 2023.
Förslaget till riktlinje
anger att strategiska
mål ska följa
mandatperioderna.
Enligt förslaget ska
nya strategiska mål
föreslås till
fullmäktige av  den
kommunstyrelse
som tillträder efter
ett val, och
fastställas av
fullmäktige att ligga
fast under 4 år.
Under det fjärde
året tar den nyvalda
kommunstyrelsen
fram förslag inför de
kommande 4 åren.

Kommunstyrelsen
kommer att
behandla förslaget
till ny riktlinje för
målstyrning i
december 2022.

En ny riktlinje och
modell för
målstyrning kan
utvärderas tidigast
efter
årsredovisningen i
maj 2024.

Behovet av att
förbättra
kommunens modell
för målstyrning blev
särskilt tydligt, och
därmed en
prioriterad fråga för
enheten ekonomi
och
verksamhetsstyrnin
g vid
kommunledningsfö
rvaltningen.

4. Kommunstyrelsen
rekommenderas
att förtydliga
kopplingen mellan
mål och medel
samt säkerställ att
mål och medel
harmoniserar.

Kommunledningsför
valtningen arbetar
med att ta fram ett
förslag till ny riktlinje
för målstyrning samt
en ny rutin för
målstyrning inför
budgetprocessen
våren 2023. I dessa
förslag till
styrdokument
tydliggörs hur
kopplingen mellan
fördelningen av
medel och politiskt
antagna mål ska
stärkas och
tydliggöras, och hur
det ska säkerställas
att mål och medel
harmonierar.

Kommunstyrelsen
kommer att
behandla förslaget
till ny riktlinje för
målstryrning i
december 2022.

En ny riktlinje och
modell för
målstyrning kan
utvärderas tidigast
efter
årsredovisningen i
maj 2024.

Behovet av att
förtydliga
kopplingen mellan
fördelning av medel
och mål blev
särskilt tydligt, och
därmed en
prioriterad fråga för
enheten ekonomi
och
verksamhetsstyrnin
g vid
kommunledningsfö
rvaltningen.
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5. Kommunstyrelsen
rekommenderas
att utreda
ändamålsenlighet
av nuvarande
riktlinje avseende
nämndernas över-
och underskott.

KS/KF beslutade i
samband med ÅR
2021 att avskriva
nämndernas
överskott/underskot
t. (nämndernas
underskott/överskot
t hanterades och
beskrevs i
ekonomistyrningspri
nciperna (SPB-
dokumentet) inte i
en riktlinje)

KF § 35 /2022 Inga ackumulerade
överskott eller
underkott för
nämnderna kommer
att sammanställas i
årsredovisning 2022.
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Granskning av
delegationsor
dning,
Tidaholm
kommunGranskat år: 2020 
Genomfördes av: Deloitte 

Rekommendati
oner i
rapporten.

Redogör för vilka
åtgärder  har
vidtagits för resp.
rekommendatione
r.

Ange
underlag som
verifierar att
angiven/angiv
na
åtgärden/er
har
genomförts (t
ex
beslutsprotok
oll/annan
dokumentatio
n). OBS!
Underlaget
ska skickas till
undertecknad
.

Hur har
nämnden
följt upp
att
besluten
verkställts
?

Vilka konkreta
effekter har
granskningens
rekommendati
oner medfört i
verksamheten?

1. Kommunstyrelsen
och nämnder
rekommenderas att
säkerställ att
förvaltningschefens
vidaredelegering
tydligare
dokumenteras och
att kommunstyrelsen
får information om
ev. beslut med stöd
av vidaredelegation.

Kommunstyrelsen är inte
längre
anställningsmyndighet
utan det är respektive
nämnd, vilket även
innebär att det inte
längre är aktuellt att
vidaredelegera
personalärenden till
förvaltningschefer. Dessa
ärenden var tidigare
vidaredelegerade.

KF beslut §
186/2021 (2021-
12-20),
tjänsteskrivelse
2021-04-29
(ärende KS
2019/466), KS
beslut § 27/2022
(2022-02-09)

Ingen särskild
uppföljning.

Med hänsyn till
ändringen av
reglementet och att
det därmed togs
bort ur
delegationsordning
en har
rekommendationen
inte medfört några
andra särskilda
effekter utöver det.
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2. Kommunstyrelsen
och nämnder
rekommenderas att
tydliggör gränsen
mellan verkställighet
och beslut i
delegationsordninge
n, alternativ överväga
att beslut av
verkställighetskarakt
är inte finns
medtagna i
delegationsordninge
n.

Kanslichef och
kommunjurist har gått
igenom
kommunstyrelsens
delegationsordning och
bedömt att det inte
fanns några
delegationsbeslut som
egentligen är
verkställighet.

Finns inte några
underlag.

Ingen särskild
uppföljning.

En genomgång av
delegationsordning
en genomfördes.

3. Kommunstyrelsen
och nämnder
rekommenderas att
tillse att
delegationsordningar
na uppdateras minst
en gång per
mandatperiod.

Kansliet har gått igenom
att det har gjorts under
innevarande
mandatperiod. Det har
dock inte tagits fram
någon särskild rutin för
att arbeta med det
framåt utöver att
kansliet har med
"revidering av
delegationordning" i sitt
årshjul. Det kan dock
konstateras att
revidering sker oftare på
grund av ändringsbehov.

KS beslut §
141/2021 (KS
2021/33), KS
beslut § 27/2022
(KS 2021/249) är
två exempel på
revideringar som
skett utifrån att
behov har
uppkommit.

Ingen särskild
uppföljning

Det har
konstaterats att
delegationsordning
en uppdateras mer
än minst en gång
per mandatperiod.

4. Kommunstyrelsen
och nämnder
rekommenderas att
bedöma om antal
delegater och
beloppsgränser
kopplat till
upphandling och
inköp är rimliga i
förhållande till
verksamhetens och
delegatens
ansvarsområde.

Förvaltningen kan
konstatera att det inte
skett några särskilda
åtgärder utifrån den här
rekommendationen.

Finns inte några
underlag.

Ingen särskild
uppföljning.

Inga effekter, det
kan dock
konstateras att det
är lämpligt med en
översyn med
anledning av
rekommendationen.
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5. Kommunstyrelsen
och nämnder
rekommenderas att
genomföra en
översyn av
delegationer kopplat
till personalärenden
så dessa ärenden
hanteras likvärdigt i
nämnderna.

Sedan granskningen har
en ändring skett i
reglementena som
innebär att
kommunstyrelsen inte
längre är
anställningsmyndighet,
utan det är varje nämnd.
Som en konsekvens
därav har
kommunstyrelsen
beslutat ändra
delegationsordningen
samt att uppmana
nämnderna att ta in
motsvarande avsnitt i
sina
delegationsordningar.

KS beslut §
27/2022 (2022-02-
09), ärende KS
2021/249

Ingen särskild
uppföljning

Med hänsyn till
ändringen av
reglementet och
ändringen av
delegationsordning
en i konsekvens
därav har
rekommendationen
inte medfört några
andra särskilda
effekter utöver det.

6.

              7.
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått uppdraget 

att genomföra en granskning avseende delegationsordning i kommunen. 

Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Svar på revisionsfråga 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna till stor del har 

en ändamålsenlig hantering av delegationsordningar. 

Iakttagelser 

- Delegationsordningar har uppdaterats minst en gång under innevarande 

mandatperiod.  

- Delegationsordningar innehåller ärenden som kan betraktas som verkställighet.  

- Det är ekonomichefen som har rätt att ta beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT 

chefen.  

- För skolchefen och social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora 

inköp (så länge de ligger inom deras budgetram) de får besluta om. 

Förvaltningschefer för SBF & KFF har delegation för inköp upp till 

direktupphandlingsgränsen. 

- Alla förvaltningschefer ska informera KS då de fattat beslut om anställning.  

- Alla förvaltningar förutom kommunledningskontoret ska fatta beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” i samråd med 

personalavdelning.  

- Personalärendena kan enligt ks delegationsordning vidaredelegeras av 

förvaltningschef. Av nämndernas delegationsordningar framgår dock att 

förvaltningschefer inom BUN och SBN kan vidaredelegera alla personalärendena 

men inte socialchef och kultur & fritidschef. 

- Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till 

kommundirektören/förvaltningschefen som i sin tur anmäls till styrelsen. Beslut där 

det tydligt framgår att det är med stöd av vidaredelegation har inte varit uppe i 

kommunstyrelsen sedan 2016.  

Rekommendationer 

Kommunstyrelsen och nämnder rekommenderas att;  

- säkerställ att förvaltningschefens vidaredelegering tydligare dokumenteras och att 

kommunstyrelsen får information om ev. beslut med stöd av vidaredelegation.  

- tydliggör gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen, alternativ 

överväga att beslut av verkställighetskaraktär inte finns medtagna i 

delegationsordningen.  

- tillse att delegationsordningarna uppdateras minst en gång per mandatperiod. 

- bedöma om antal delegater och beloppsgränser kopplat till upphandling och inköp 

är rimliga i förhållande till verksamhetens och delegatens ansvarsområde.  

- genomföra en översyn av delegationer kopplat till personalärenden så dessa 

ärenden hanteras likvärdigt i nämnderna.  

 

 

Jönköping den 14 september 2020 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic       Jimmy Lindberg 

Projektledare      Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

Beslutsfattandet i kommuner är reglerat i kommunallagen. Ett beslut kan fattas i nämnd 

eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 

delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd att fatta beslut på nämndens 

vägnar i visst, eller i viss grupp av ärenden. Dessutom får nämnden ge förvaltningschef 

rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 

Kommunallagen ger också anvisningar om vilka ärenden som inte får delegeras. De 

beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut, d.v.s. de kan 

inte ändras av nämnden. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För 

att ett beslut skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med 

anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i nämndens protokoll och därmed 

”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten.  

Det är därför av vikt att det inom en kommun finns en tydlig, välkänd och uppdaterad 

delegationsordning och ett tillhörande reglemente som beskriver nämndernas 

verksamhet och därmed möjliggör delegation till politiker och tjänstemän. 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att kartlägga och beskriva hur styrelsen och nämnderna arbetar 

med delegationsordningar samt övergripande bedöma huruvida det finns förutsättningar 

för att arbetet sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är undersöka delegationshantering i Tidaholms kommun. 

Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

social- och omvårdnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Revisionsfråga  

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av 

delegationsordningar? 

Underliggande frågor 

• Nämndernas fastställda delegationsordningar har beretts i enlighet med reglementen 

och kommunallag. Den delegerade beslutsrätten har formulerats i nämndernas 

reglemente. 

• Delegationsordningar bedöms som ändamålsenliga och anpassade till organisation.  

• Delegationsordningar anger tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal och 

underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och personal. 

• Regler och rutiner för vidaredelegering finns.  

• Regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av delegation finns.  

• Regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna efterlevs finns. 

 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och statiska analyser.  

 

1. Inledning 
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Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Samla fakta/underlag genom dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 

har även kvalitetssäkrats av personal inom verksamheten. 
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Utifrån granskat material har en övergripande beskrivning av delegationsordningar gjorts 

nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 

redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Har nämndernas fastställda delegationsordningar beretts i enlighet med 

reglementen och kommunallag? Har den delegerade beslutsrätten formulerats i 

nämndernas reglemente? 

Reglementet 

Av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Tidaholms kommun framgår vilka 

uppgifter nämnderna ska ansvara för, samt förtydliganden av vad fullmäktige har 

delegerat till respektive nämnd. 

Genomgång av nämndernas reglementen visar bland annat att alla nämnder har 

delegation på att omfördela medel, som anslagits av fullmäktige, och som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning samt fastställa 

avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell 

beskaffenhet.  

Vidare har både social- och omvårdnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 

delegation på att dela ut ekonomiska bidrag till föreningar med verksamhet inom 

nämndens ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen har delegation att på begäran av en nämnd omfördela medel som 

anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige 

fastställd beloppsram samt andra riktlinjer. 

Delegationsordning 

Kommunallagens 6 kap och till viss del 7 kap reglerar hur en kommun ska förhålla sig till 

delegation.  

Delegationsordningarna i Tidaholms kommun inleds med ett avsnitt som kallas för 

generella bestämmelser. Vi kan se att i detta avsnitt hänvisas det till kommunallagens 

kapitel och beskrivningarna om hur delegation ska hanteras hämtas alltså direkt från 

kommunallagen. Utöver detta har kommunen kompletterat med egna rutiner om hur 

vissa områden ska skötas, vilket blir en förtydligande del där kommunallagen inte räcker. 

Samtliga nämnder har ett tillhörande reglemente som beskriver nämndens 

arbetsområden och den delegerade beslutsrätten. Där framgår vilka uppgifter nämnden 

ansvarar för och vilka områden som delegerats ner till nämnden från 

kommunfullmäktige. 

Både reglementet och delegationsordningen reglerar även vilka områden som nämnden 

inte får delegera vidare till utskott eller verksamheten. Även denna information baserar 

sig på kommunallagens 6 kap. Genomgång av resp. nämndens delegationsordning visar 

att det finns delegerade ärenden som kan betraktas som verkställighet.   

Alla delegationsordningar, förutom social- och omvårdnadsnämndens har reviderats 

under nuvarande mandat.  

Nämnd Uppdaterad/senast reviderad 

Kommunstyrelse 
2020-02-05 

Barn- och utbildningsnämnden 
2020-05-14 

Social- och omvårdnadsnämnden 
2020-09-15 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-02-27 

Kultur- och fritidsnämnden 
2019-09-10 

Bedömning 

Vi ser att delegationsordningarna i Tidaholms kommun hämtar sin grund direkt ur 

kommunallagen. Kommunen har även kompletterat med egen information som mer 

detaljerat beskriver hur saker ska genomföras. Delegationsordningarna får därför en 

2. Granskningsresultat 
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grund i lagen men de som ska efterleva den får därför ett ytterligare stöd i att hantera 

delegationen rätt. 

Vi ser även att det i nämndernas reglementen finns beskrivet vilka områden varje nämnd 

specifikt ska hantera. Det finns en koppling mellan nämndens reglementen och 

delegationsordning då dessa områden finns delegerade.  

Vidare anser vi att styrelsens och nämndernas delegationsordningar följer en enhetlig 

disposition där beslutsrätten har strukturerats efter ärendekategori och samtliga 

delegater utgörs av funktion och inte person. 

Delegationsordningar bör vara aktuella och antagna senaste året, alternativt minst 

innevarande mandatperiod. Delegationsordningarna bör alltid ses över vid 

organisationsförändringar samt lagändringar. Om en delegationsordning inte löpande 

uppdateras kan det indikera att dokumentet inte har ett riktigt värde och saknar en 

legitimitet ut i organisationen. Vi har inte sett att det finns någon bestämmelse för hur 

ofta en översyn ska genomföras. Det kan finnas en vinst i att skriva in i detta i 

dokumentet så man får rutin i hanterandet i samtliga nämnder. 

Det förekommer beslutskategorier som är att betrakta som verkställighet. Någon tydlig 

gräns mellan beslut och verkställighet går inte att ange. Gränsen mellan delegering och 

verkställighet har dock betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom 

laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Ett riktmärke är att de beslut som 

fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och 

rutinbeskrivningar är ren verkställighet och ingår i gruppen förvaltningsbeslut. En 

verkställighet är alltså inte ett beslut/ställningstagande utan ett praktiskt handlande 

utifrån givna förutsättningar. 

Bedöms delegationsordningar som ändamålsenliga och anpassade till 

organisation? 

Genomgång av nämndernas delegationsordningar visar att samtliga 

delegationsordningar följer en liknande struktur i sin utformning. I samtliga finns 

delegation inom områdena allmänna frågor, personalfrågor samt för ekonomiska frågor. 

Förutom detta finns nämndspecifika delegationer hos samtliga nämnder beroende på 

vilket uppdrag dessa har enligt reglementet. Mängden frågor som har delegerats skiljer 

sig mellan nämnderna, vilket blir naturligt då nämndernas verksamhet skiljer i mängd och 

dignitet. Socialnämnden är den nämnd där detta tydligast framgår.  

Delegationerna är fördelade på ett antal olika funktioner, men vi har inte sett att det sker 

till någon specifik organisatorisk enhet. I varje delegation finns det funktioner kopplat till 

detta. Det kan exempelvis vara nämnd, utskott, förvaltningschef eller socialsekreterare. 

För att hålla delegationsordningar ändamålsenliga och anpassade till organisationen är 

att de med jämna mellanrum uppdateras. En kommunal verksamhet är aldrig konstant 

och kan alltid vara föremål för förändringar.  

Av kommunens delegationsordningar framgår att samtliga med jämna mellanrum har 

justerats, även om det i alla fall inte sker årligen.  

Enligt delegationsordningen är det ekonomichefen som har rätt att beslut om tilldelning i 

förvaltningsövergripande upphandlingar. Detta gäller förutom för IT och telefoni som 

beslutas av IT- chefen, enligt vilken kommunens nämnder/förvaltningar genom avrop kan 

göra inköp. Ekonomichefen beslutar även om tilldelning i upphandlingar för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

I tabellen till nedan visas vilka (enligt resp., nämnds delegationsordning) får besluta om 

inköp av material, varor och tjänster samt vilka beloppsgränser gäller.  Som 

sammanställningen visar har förvaltningscheferna och enhetscheferna (i vissa fall berörd 

chef) inom resp. förvaltning delegation att besluta om inköp av material, varor och 

tjänster.  Beloppsgränserna gällande inköp varierar mellan nämnderna både för 

förvaltningschefer och enhetschefer.  

Exempelvis finns ingen övregräns (förutom budget) för skolchef och social- resp. 

omvårdnadschefer samtidigt som förvaltningschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

kan besluta om inköp upp till max direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Vi 

noterar också att delegationsordning för kultur- och fritid anger två olika beloppsgränser 

för förvaltningschefen.  
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Berörd chef inom kommunledningskontoret har delegation att besluta om inköp mellan 

25 tkr- direktupphandlingsgränsen samt besluta om förlängning av avtal för inköp av 

material, varor och tjänster. 

Enhetschef inom SON kan besluta om inköp upp till max ett basbelopp (ca 48 tkr för 

2020), enhetschef inom BUN upp till 100 tkr och enhetschef inom KFN inköp av konst 

upp till budget. 

Förvaltningschef kultur och fritid får besluta om förlängning av avtal för inköp av material, 

varor och tjänster samt tilldelning i upphandlingar för nämndens verksamhetsområde. 

 

Bedömning 

Vi kan i vår granskning se att samtliga nämnder använder sig av en liknande struktur i 

grunduppbyggnaden där frågor som alla nämnder ställs inför finns med. Vi bedömer att 

det skapar en bra förutsättning för att dessa ärenden kan hanteras på ett likvärdigt sätt. 

Om nämnderna själva skulle ansvara för samtliga delar finns alltid risken att områden 

hanteras olika. 

Vi ser även att delegationerna innehåller nämndspecifika frågor vilket är ett måste då 

verksamheterna ser olika ut enligt uppdrag i reglementet.  

Att samtliga delegationer är kopplade till funktioner gör att det går att följa upp var 

delegation finns och att det är den funktionen som fattat beslutet. Om delegation istället 

flyttas till en grupp såsom ledningsgrupp eller liknande är det svårare att utkräva ett 

eventuellt ansvar vid beslutsfattande. Vi bedömer därför att nuvarande delegationer är 

bra. 

Ekonomichefen har rätt att besluta om tilldelning i förvaltningsövergripande 

upphandlingar, förutom IT och telefoni som beslutas av IT-chefen. För skolchef och 

social/omvårdnadschef finns ingen övre gräns för hur stora inköp de kan besluta om, 

samtidigt som samhällsbyggnadschef och kultur- och fritidschef har delegation för inköp 

upp till direktupphandlingsgränsen (615 312 kr för år 2020). Exempelvis kan en lågt satt 

beloppsgräns innebära att hanteringen av större inköp tar längre tid och involverar fler 

personer än nödvändigt i förhållande till den risk det innebär och en högt satt 

beloppsgräns innebär sämre kontroll av inköp. Det gäller att hitta en optimal nivå som 

bäst passar det område som delegationen gäller. 

Vi noterar också att upphandling över direktupphandlingsgränsen bara finns reglerat i 

kommunstyrelsens delegationsordning och där framgår att förvaltningsspecifik 

upphandling är delegerat via ekonomichef. Här framgår ingen specifik siffra som reglerar 

hur stort detta inköp kan vara. 

Vi vet sedan tidigare granskningar att just upphandlingsområdet och delegationsordning 

kan skapa en del problem. Vi bedömer därför att detta är ett av de viktigare områdena i 

delegationsordningen och ett område som, för att främja likvärdigt hanterande, bör vara 

så likt som möjligt mellan nämnderna. 

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation med avseende på framförallt 

upphandlingar och inköp med avseende på dess ändamålsenlighet och effektivitet. 

Nämnd 

 

En FÖRVALTNINGSCHEF får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen 

för angiven budget, men utanför 

gällande ramavtal eller separat 

avtal för … 

En ENHETSCHEF (Berörd chef) får 

besluta om inköp av material, varor 

och tjänster inom sitt 

verksamhetsområde, inom ramen för 

angiven budget, men utanför gällande 

ramavtal eller separat avtal för … 

(KLK)  25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

BUN > 100 tkr. <100 tkr 

SON > 1 basbelopp <1 basbelopp 

SBK <direktupphandlingsgräns <100 tkr.  

KFN 

1 basbelopp-

direktupphandlingsgräns. 

25 tkr - direktupphandlingsgräns. 

Konstinköp inom budget. 
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Anger delegationsordningar tydligt vem som får fatta beslut, skriva under avtal 

och underteckna handlingar kopplat till områdena ekonomi, administration och 

personal? 

Som vi tidigare beskrivit finns det i samtliga nämnders delegationsordningar en struktur 

där frågor kring allmänna ärenden, personal och ekonomi har delats upp i tre olika 

kategorier. 

Allmänna ärenden 

Behandlar bland annat områden kring yttranden, brådskande fall, överklaganden och 

remisser.  

I de fall delegaten hanterar brådskande fall framgår det av anteckningarna att dessa inte 

får innefatta laglighetsprövning enligt kommunallagen eller vara frågor av principiell 

beskaffenhet i samtliga nämnder förutom för kultur- och fritidsnämnden. 

Vi noterar att trots att samtliga nämnder har allmänna ärenden som en punkt så skiljer 

sig delegationsordningarna något. Variationerna beror på nämndens funktion och 

uppdragets storlek. 

Personalärenden 

Inom området berörs främst anställning, uppsägningar, disciplinåtgärder och 

ledighetsansökningar.  

Följande 10 personalärende finns för alla nämnder, för mer info se bilaga A. 

1. Beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde. 

2. Beslut om tjänsteledighet som inte är avtals- eller lagreglerad> 12 mån  

3. Beslut om förflyttning/omplacering inom förvaltning. 

4. Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. 

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

6. Utbildning – personal inom nämnds verksamhetsområde> 20 tkr. 

7. Förbud mot bisyssla- personal inom nämnds verksamhetsområde. 

8. Beslut om avstängning av personal. 

9. Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig varning.  

10. Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde. 

I kommunstyrelsens delegationsordning anges att all 10 ärenden delegeras till resp. 

förvaltningschef med rätt till vidaredelegation.  

Ekonomiärenden 

Behandlar ekonomiska frågor såsom avtal, upphandling och försäljning. Framförallt 

noterar vi här skillnader i hur delegationen fördelats gällande upphandling och inköp.  

Av nämndernas delegationsordningar framgår att om en delegat på grund av frånvaro är 

förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten av en ersättare. Ersättare går 

in i följande ordning:  

1) Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte 

inskränkningar i delegationsrätten har införts).  

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

3) Delegatens förvaltningschef.  

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet. 

Bedömning 

Kommunens delegationsstruktur är uppdelad i tre gemensamma delar. Samtliga 

nämnder har dessa, det finns dock variationer i vad de olika områdena innefattar. Till 

viss del bedömer vi att det måste vara så utifrån nämndernas specifika områden. 

Mestadels är de av sådan karaktär som bör kunna samordnas så att de blir än mer 

likvärdiga. 

Vi noterar att delegationen kopplad till personalärende varierar mellan nämnder, trots att 

formulering av själva ärendet ser likadant ut. Exempelvis anges i kommunstyrelsens 

delegationsordning att beslut avseende personalärenden kan vidaredelegeras av 

förvaltningschefen. Vi finner samma information i BUN:s och SBN:s delegation. Detta 

gäller dock inte för SON, där endast ”beslut om anställning inom nämnds 

verksamhetsområde” och ”arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds 

verksamhetsområde” kan vidaredelegeras. Enligt KFN:s delegationsordning kan endast 
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”beslut om anställning inom nämnds verksamhetsområde” vidaredelegeras, och ingen av 

personalärende inom kommunledningskontoret kan vidaredelegeras.  

Enligt BUNs, SBNs, SON:s och KFN:s delegation ska beslut gällande 

”Arbetsmiljöansvar- för personal inom nämnds verksamhetsområde” göras i samråd med 

personalavdelning. Denna angivelse finns inte i kommunstyrelsens delegationsordning 

(avseende eget ansvarsområde).  

Vi bedömer att ks och nämnderna bör se över delegation framförallt inom upphandlingar 

och inköp med avseende på likställighet kring personalärenden samt 

information/förtydligande av vidaredelegation och rapportering till kommunstyrelsen vid 

beslut om anställningar.  

Finns regler och rutiner för vidaredelegering? 

I samtliga delegationsordningar finns regler och rutiner för vidaredelegering omnämnt. 

De hänvisar till 7 kap. 6 § i kommunallagen vilket är det lagrum som reglerar hur en 

förvaltningschef i en kommun kan delegera ärenden till anställda. Enligt kommunens 

interna riktlinjer ska en sådan vidaredelegation anmälas skriftligen till kommunstyrelsen.  

Av underlag som vi tagit del av framgår att förvaltningschefer har anmält 

vidaredelegation till kommunstyrelsen, vi noterar dock att underlaget är från 2016. Vi har 

inte kunnat se att anmälan om vidaredelegation behandlats i kommunstyrelsen under 

2020 (fram till augusti) eller under 2019. Enligt verksamheten så informeras ks varje 

månad gällande anställningar genom en utdragen rapport på alla anställningar. Dock 

framgår dock inte vem som fattat beslutet och det framgår inte heller att det är fråga om 

vidaredelegation. 

I delegationsordningarnas anmärkningar, där det finns utrymme för förtydligande 

kommentarer, beskrivs vilka ärenden som förvaltningschefen har möjlighet för 

vidaredelegering. Exempel kan vara beslut om anställning, ledighet och 

arbetsmiljöansvar. Gemensamt är att frågorna behandlar personal i någon omfattning. 

Omfattningen av denna information är större i kommunstyrelsens och 

samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning än övriga. Det framgår dock inte till 

vilken funktion vidaredelegationen kan ske utan endast att förvaltningschefen kan göra 

det.  

Delegationsordningarna tar även upp hur ärenden hanteras vid en delegats frånvaro i en 

steg-för-steg-hantering. Det finns tre steg som ska gås igenom innan ärendet slutligen 

måste beslutas av nämnden. 

Bedömning 

Vi kan se att delegationsordningarna tydligt reglerar vilka ärenden som får 

vidaredelegeras. Hänvisningarna finns till aktuellt kapitel och paragrafer i 

kommunallagen. Sedan tidigare vet vi även att delegationsordningarna lyfter vilka 

ärenden som inte får delegeras vilket bidrar till att vidaredelegering sker på ett korrekt 

sätt.  

Något vi bedömer ytterligare förtydligar är att det finns anteckningar där det framgår vilka 

ärenden som får delegeras vidare. Vi noterar att kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden har en större mängd av dessa ärenden. Vi bedömer att en 

översyn av övriga nämnders anteckningar bör göras så samtliga 

vidaredelegationsmöjligheter framgår. 

Vi har i granskningen inte sett att information om vidaredelegation varit uppe i 

kommunstyrelsen under 2019 eller 2020. Det underlag vi tagit del av är daterat till 2016. 

Om vidaredelegation har skett därefter framgår därför inte. Enligt verksamheten sker 

information månadsvis men det framgår inte i informationen att det är en fråga om 

vidaredelegation. Vi bedömer därför att det kan finnas en mening i att ha detta som en 

tydligt årligen återkommande informationspunkt för kommunstyrelsen. På så sätt visar 

man att vidaredelegationen är aktuell och att de fullföljer sitt uppföljningsansvar. 

Vidare framgår det i de flesta fall om en ärendetyp får vidaredelegeras. Det finns dock en 

otydlighet beträffande vidaredelegationen, då det för vissa ärendetyper anges till vilken 

funktion vidaredelegering ska ske, medan det för andra ärendetyper endast anges att 

ärendet får vidaredelegeras.  
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Finns regler och rutiner för anmälan av beslut som fatta med stöd av 

delegation?  

I varje nämnds delegationsordning finns fastslaget hur ofta anmälan om beslut fattat med 

delegation ska anmälas. I samtliga nämnder ska detta göras vid nästkommande möte 

efter beslutet har fattats. Vi kan av vår granskning av protokoll se att så sker i 

nämnderna. I praktiken innebär det att information om fattade beslut lämnas till nämnden 

varje månad. 

Delegationsbesluten redovisas enligt en upprättad mall vilken är gemensam för samtliga 

nämnder. Det innebär att om den efterföljs sker anmälan av beslut på liknande sätt 

genom hela kommunen. 

Bedömning 

Vi gör bedömningen att nuvarande rutin för anmälan om beslut är ändamålsenlig och vi 

kan se att den i samtliga nämnders fall efterlevs månatligen. 

Finns regler och rutiner för uppföljning av huruvida delegationsordningarna 

efterlevs? 

I vår granskning har vi efterfrågat hur delegationsordningarna efterlevs. Vi kan se av 

protokollen att delegationsbeslut redovisas till nämnden varje månad och att 

kommunstyrelsen ska informeras om vidaredelegation. 

Utifrån svaren vi har erhållit ser vi att det i praktiken finns ett delat ansvar mellan 

nämnderna och förvaltningscheferna/enhetschefer gällande uppföljning av huruvida 

delegationsordningarna efterlevs. 

I svaren hänvisas till intern kontroll och att nämnden ska säkerställa att verksamheten 

bedrivs enligt fullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag. Då detta innefattar 

delegationsrutiner blir det nämndens uppdrag att tillse att så sker. 

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för ledning av verksamheten gentemot 

nämnden och ska i sitt arbete verka för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

formulerade mål och styrdokument. 

Tillsammans blir dessa två viktiga aktörer i att säkerställa att delegationsordningar följs. 

Då information om delegationsbeslut kommer upp en gång varje månad finns det en 

tydlig möjlighet för nämnden att faktiska genomföra detta. 

Det framgår däremot inte helt tydligt i informationen vi tagit del av hur man praktiskt 

genomför en efterlevnadskontroll. Socialförvaltningen går enligt sitt svar igenom 

handläggarnas beslut på enhetschefsnivå och kan på så sätt flagga för om 

delegationsbeslut fattats felaktigt. I övrigt hänvisas till nämndens och chefernas ansvar. 

Av informationen vi kan utläsa i protokoll framgår inte att rätt person har fattat beslutet. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. 

Bedömning 

Vi anser att det finns ett antal regler och rutiner i Tidaholms kommun som gemensamt 

bör skapa goda förutsättningar att upptäcka om delegationsbeslut fattats på felaktig nivå. 

Det krävs dock att det finns en kännedom om delegationsordningens innehåll och vem 

som har delegerats vad. För en politiker i en nämnd kan detta vara svårt. Ansvaret blir 

därför ännu större på förvaltningschefer och enhetschefer som ska verka för att 

fullmäktiges riktlinjer efterlevs. Det krävs därför en tydlig struktur i arbetet med 

uppföljning av olika beslut som fattas på en förvaltning. 

Vi har inte haft möjlighet att ta fram underlag i denna granskning för att uttala oss om 

korrektheten i dessa beslut. Men vi gör bedömningen att nuvarande modell för 

delegationshantering skapar en bra grund för att göra rätt och för att upptäcka eventuella 

felaktigheter. 
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BILAGA A – Sammanställning delegationsordning kopplat till personalärende 

 

  F-chef = förvaltningschef; E-chef = Enhetschef; VD = möjlighet till vidaredelegering.           

# Personalärende - alla nämnder KS KS (KLK) SON(SF/OF) BUN(BUF) SBN(SBF) KFN(KFF) Anmärkning 

1 Beslut om anställning inom nämnds 
verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

F-chef 
(VD)  

samråd med personalavdelningen + rapport till ks (ej 
SBN) 

2 Beslut om tjänsteledighet som inte är 
avtals- eller lagreglerad > 12 mån  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

3 Beslut om förflyttning/omplacering inom 
förvaltning. 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

4 Beslut om uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

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

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

6 Utbildning – personal inom nämnds 
verksamhetsområde> 20 tkr 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

7 Förbud mot bisyssla- personal inom 
nämnds verksamhetsområde. 

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef   

8 Beslut om avstängning av personal. F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen 

9 Disciplinpåföljd - Beslut att utfärda skriftlig 
varning.  

F-chef 
(VD) 

Berörd 
chef 

F-chef F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef  samråd med personalavdelningen 

10 Arbetsmiljöansvar- för personal inom 
nämnds verksamhetsområde 

F-chef 
(VD) 

K-direktör F-chef (VD) / 
E-chef 

F-chef 
(VD) 

F-chef 
(VD) 

F-chef samråd med personalavdelningen (ej ks) 

 

  

Bilagor 
Bilaga A 

 

 

136



Delegationshantering | Bilagor 

 

12 
 

 

 

 

 
 

 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of 

member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also 

referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of 

DTTL and its member firms. 

 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning 

multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in 

more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business 

challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on 

LinkedIn or Twitter. 

 

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related 

entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any 

decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in 

the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.  

 

© 2020 Deloitte AB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

137

http://www.deloitte.com/about
https://www.linkedin.com/company/deloitte
https://twitter.com/deloitte


 

  
 

  
 

Kommunstyrelsens styrning och ledning 

Tidaholms kommun 
September 2021 
  

138



Kommunstyrelsens styrning och ledning | Innehåll 

 

1 
 

 

 

Innehåll 

Innehåll 1 

Sammanfattning 2 

1. Inledning 3 

2. Granskningsresultat 6 

3.    Bilaga                                                    16 

 

 

 

139



Kommunstyrelsens styrning och ledning | Sammanfattning 

 

 

 

2 
 

Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun fått i uppdrag att 

genomföra en granskning avseende kommunstyrelsen styrning och uppföljning av 

kommunens ekonomi och verksamhet. 

 

Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens 

ekonomi och verksamhet? 

Svar på revisionsfråga 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. 

Bedömningen bygger på att det finns tillgång och ändamålsenlighet av strukturer och 

system avseende styrning och ledning ur den formella aspekten. Vi bedömer dock att det 

finns möjlighet till förbättring gällande tillämpning och effektivitet av strukturer/modellen i 

praktiken.  

 

Iakttagelser 

 
• Det finns ett tydligt ramverk i reglemente och övriga styrdokument som beskriver 

kommunstyrelsens ansvar gällande att leda, samordna och utforma de strategiska 

målen samt följa upp nämndernas arbete. 

• Kommunstyrelsen har i dagsläget inte formaliserat uppsiktspliktens innebörd, 

omfattning och hur de agerar för att genomföra den. 

• Nuvarande styrmodell bygger på målstyrning vilken består av två delar, ett styr- 

och ledningssystem samt styr- och budgetprocessen. Övergripande för styr- och 

ledningssystemet finns en vision som ska uppnås genom ett antal målområden 

och strategier.  

• För varje strategiskt mål utses en processägare (en nämnd) som har i uppdrag att 

sammanställa nämndernas underliggande mål. Av granskningen framgår att det 

tillkommit målområden och strategier har förändrats under mandatperioden. 

• Enligt nuvarande principer är det kommunstyrelsen som bestämmer hur 

beredningsprocessen för budgeten ska hanteras. Vi kan konstatera att hantering 

av processen har varierat mellan åren. 

• Resursfördelningen vid budgetfördelning utgår idag från referenskostnad. I de fall 

de strategiska målen eller nämndernas mål överstiger en genomsnittlig 

ambitionsnivå, så får nämnden inte ekonomisk ersättning för detta. 

• Kommunstyrelsen har ett stort antal verktyg för insamlande av information. 

Tillsammans skapar de en möjlighet för kommunstyrelsen att få en bred överblick 

över aktuellt läge i kommunen. 

• Utifrån vår granskning kan vi konstatera att kommunstyrelsens uppföljning 

framförallt berör ekonomi och nämndernas budgetföljdsamhet.  

• Det finns enligt protokollen ingen tydlig konsekvens i kommunstyrelsens agerande 

då nämnderna inte har en budget i balans. Åtgärder beslutas från fall till fall. 

• Enligt ekonomistyrprinciperna ska kommunstyrelsen fatta beslut om fördelning av 

nämndernas eventuella över- och underskott vid årets slut. Det är dock oklart hur 

framförallt underskott ska hanteras. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:  

 

• formalisera och strukturera uppsiktspliktens innebörd, omfattning och 

genomförande. 

• tillse att uppsikt även utövas över andra aspekter (än ekonomin) av 

nämndernas verksamheter på ett strukturerat och systematiserat sätt. 

• verka för kontinuitet och långsiktighet vid utformning av strategiska mål och 

strategier. 
• förtydliga kopplingen mellan mål och medel samt säkerställ att mål och medel 

harmoniserar.   

• utred ändamålsenlighet av nuvarande riktlinje avseende nämndernas  

över- och underskott. 

 

Jönköping den 6 september 

DELOITTE AB 

Revsul Dedic        Jimmy Lindberg 

Projektledare       Verksamhetskonsult 
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Bakgrund  

I kommunallagen framgår det att kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för 

verksamheten. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning. Och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 

leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

Styrningen i kommunen regleras även i kommunens egna styrdokument. Kommunens 

budgetdokument är normalt det huvudsakliga styrande dokumentet i kommunerna. En 

tydlig modell för kommunens styrning är av central vikt för verksamheten. Väsentligt är att 

kommunstyrelsen leder, styr och följer upp att styrmodellen har implementerats i 

verksamheten samt att de säkerställer att det finns en sammanhängande målkedja i 

kommunen.  

I samband med revisorernas granskning av årsredovisningar har det konstaterats att 

övergripande målen i Tidaholm kommun är otydliga samt att måluppfyllelsen är låg. Alla 

mål bedöms inte på ett objektivt och transparent sätt. Målens resultat avspeglar inte tydligt 

den faktiska utvecklingen i kommunen, då nästan hälften av redovisade indikatorer för 

verksamhetsmålen saknar ett tydligt utfall. Vidare, indikerar revisorernas grundläggande 

och fördjupande granskningar indikerar att det i inte alltid finns en tydlig koppling mellan de 

fastställda målen och de tillgängliga resurserna. 

I revisorernas senaste (2020) granskning av årsredovisningar konstaterades att 

kommunen trots Covid-stöden inte har något större överskott och att kommunstyrelsen 

behöver lägga vikt vid att följa nämndernas ekonomiska utfall under 2021. 

De förtroendevalda revisorerna i Tidaholms kommun har med hänsyn till ovanstående 

bedömt det angeläget att genomföra en granskning kommunstyrelsens styrning och 

uppföljning av ekonomi och verksamhet. 

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet. Granskningen har begränsats till 

kommunstyrelsen och åren 2020 samt 2021. 

Revisionsfråga  

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

kommunens ekonomi och verksamhet? 

Underliggande frågeställningar 

• Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tydlig struktur/styrmodell för 

kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet?  

• Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns tillfredsställande styrprinciper och 

riktlinjer för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet?  

• Har kommunstyrelsen säkerställt att styrmodellen tillämpas i och efterlevs av 

verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? 

• Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tydlig koppling mellan mål- och 

budgetprocess? 

• Har kommunstyrelse säkerställt en tillfredsställande uppföljning, utvärdering och 

rapportering av kommunens ekonomi och verksamhet?  

• Har kommunstyrelse säkerställt att nödvändiga åtgärder vid ev. budgetavvikelser 

och/eller bristande måluppfyllelser det vidtas i god tid? Följs verkställande och effekter 

av vidtagna åtgärder? 

1. Inledning 
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Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt genom 

intervjuer med följande befattningshavare: 

• Kommunstyrelsens ordförande 

• Kommunstyrelsens vice ordförande 

• Kommundirektör 

• Ekonomichef 

Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Planering av intervjuer. 

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Revisionskriterier 

Kommunallagen 

Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår bland annat att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. 

Styrelsen förfogar inte över några direkta maktmedel, då den utövar uppsikt över andra 

nämnders verksamhet, utan befogenheten innefattar i princip endast en rätt att till 

nämnderna lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder, som styrelsen anser bör 

vidtas. Om dessa inte följs och det finns behov av bindande direktiv, får styrelsen initiera 

ett ärende i fullmäktige som då kan ge nämnden ett direktiv, givet att detta faller inom 

fullmäktiges kompetens. 

Enligt 6 kap. 8 § kommunallagen får fullmäktige besluta att styrelsen får fatta beslut om 

särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Styrelsen får dock inte 

ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag 

eller ärenden som i övrigt rör enskilda. 

I kommunallagen ges inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsikten. Detta innebär att 

det är upp till respektive kommun att utforma uppsiktens innehåll och hur den ska 

genomföras i praktiken.  

Av kommunallagen framgår vidare att styrelsen ska följa de frågor som kan ha inverkan på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen får från övriga nämnder och 

beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att fullgöra sitt uppdrag. 

Kommunstyrelsens reglemente (reviderad 2018-10-29). 

I reglementet framgår kommunstyrelsens uppgifter, både i allmänhet och kring 

kommunstyrelsens ledningsfunktion, styrfunktion och uppföljningsfunktion.  

• Att 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.  

• Att utforma och utveckla kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige beslutar samt övervaka och följa upp hur den interna kontrollen sköts i 

nämnderna. 

• Att 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. 

• Att övervaka att, av fullmäktige fastställda, kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 

verksamheten samt ekonomi följs upp av nämnderna – att övervaka att kommunens 

löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt.  

• Att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.  

• Att verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

• Att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut samt 

privata utförare. 

• Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare.  
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• Att inneha ett övergripande ansvar för, och leda arbetet med, att effektivisera den 

kommunala administrationen.  

Nämndernas reglemente 

Varje nämnd har sitt reglemente men det finns ett antal punkter som är gemensamma och 

berör samtliga nämnder. Enligt gemensamma bestämmelser ska nämnderna: 

• följa det som fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 

beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra.  

• verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer.  

• ansvara för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten. 

• redogöra för hur uppdrag som delegerats till nämnden har fullgjorts. 

Av nämndernas reglementen framgår även att styrelse, nämnder och kommunalråd 

respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och 

det underlag de behöver i sin verksamhet.  

Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten är 

även sakavstämd med de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 

kommunstyrelsens arbete med styrning och uppföljning gjorts nedan. De iakttagelser som 

framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som 

ansetts mest lämplig. 

Förutsättning för effektiv styrning och ledning 

Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tydlig struktur/styrmodell för kommunens 

styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? Har kommunstyrelsen säkerställt att 

det finns tillfredsställande styrprinciper och riktlinjer för kommunens styrning och 

uppföljning av ekonomi och verksamhet?  

Övergripande styrning 

Tidaholm kommuns övergripande styrning bygger på målstyrning. Styrmodellen består av 

två delar, ett styr- och ledningssystem samt styr- och budgetprocessen.  

Styr- och ledningssystem stödjer sig på kommunens beslutade prioriteringar, hur 

organisationen planerar sin verksamhet samt på vilket sätt aktiviteterna genomförs. Styr- 

och budgetprocessen är kommunens instrument för ledning och styrning av den 

kommunala verksamheten (mer om denna process i nästa avsnitt).  

Utgångspunkten i styr- och ledningssystem är kommunens vision, vars syfte är att uttrycka 

hur Tidaholm ska utvecklas som kommun på ett övergripande plan. System på 

övergripande nivå illustreras med bilden i figur 1. 

Enligt styrmodellen utgår styrning och inriktning för verksamheternas arbete under året 

ifrån den kommunövergripande visionen. Visionen i sin tur kompletteras med ett antal 

underliggande målområden; attraktiv kommun, medborgaren i fokus, ett miljömässigt 

hållbarhetsarbete, ett levande näringsliv och god ekonomisk hushållning. Till varje 

målområde finns en beskrivning av den önskade utvecklingen – en politisk viljeriktning.  

Vision och målområden har konkretiserats med hjälp av strategiska mål (12 under 2021), 

målen beskriver vad kommunen ska uppnå under respektive målområden. Både 

målområden och målen är av övergripande karaktär, allmänt formulerade och långsiktiga. 

 
Figur 1. (Källa: Tidaholms kommun) 

Till varje strategiskt mål kopplas ett antal strategier. Dessa fungerar som ett vägval – en 

riktningsbestämning mot visionen, samt ett antal indikatorer, var syfte är att beskriva 

förhållandet som förändras i takt med att kommunen närmar sig målet (måluppfyllelsen av 

respektive strategiskt mål).  

För varje strategiskt mål utses en processägare (en nämnd), vars uppgift är att 

sammanställa underlag från nämnderna till en slutlig måluppfyllelse för målen de ansvarar 

för. Samhällsbyggnadsnämnden är processägare till två och kommunstyrelsen till de 

övriga strategiska målen (from 2021). Processägare (både antal och nämnden) har 

varierat från år till år under de senaste åren.  

Strategiska målen beslutas av kommunfullmäktige och riktas till samtliga nämnder inkl. ks. 

Nämnderna i sin tur tar fram (med stöd av sin förvaltning) och beslutar om egna nämndmål 

(benämns som verksamhetsmål inom Tidaholms kommun). Nämndmålen uttrycker hur 

nämnden tänker omsätta det övergripande strategisk målen till konkret utveckling inom 

2. Granskningsresultat 
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nämndens ansvarsområde samt hur nämnden tänker bidra till att de strategiska målen 

förverkligas.  

Med utgångspunkt i nämndmål utarbetar förvaltningen och verksamheterna de aktiviteter 

som behövs för att nå nämndmålen. Varje enhetschef äger möjlighet att anta enhetsmål 

som anger vad en verksamhet eller avdelning ska uppnå för att bidra till nämndens 

verksamhetsmål. 

Styrprinciper och planer  

Ekonomistyrningsprinciper  

Övergripande styrning och uppföljning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

nämnderna definieras i respektive nämnds reglemente. 

Nämndernas ansvar och hur de ska förhålla sig till den beslutade budgetramen och att 

beslutade mål och åtaganden ska nås förtydligas i riktlinjer för ekonomistyrningsprinciper. 

Principerna beskriver hur nämndens budget ser ut på övergripande nivå (budget i balans) 

och även när i tid budgeten måste fastställas.  

Utöver beskrivningar kring budgetarbetet så framgår även hur nämndernas ekonomi ska 

följas upp. Här framgår att redovisning ska ske till kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen vid delårsbokslut och årsredovisning. Redovisning av den ekonomiska 

uppföljningen ska särskilt ske till kommunstyrelsen efter februari, april och oktober. 

Av styrprinciper framgår att nämnd är ansvariga för sin ekonomi och verksamhet och att 

nämnden är ansvariga att fatta de nödvändiga besluten i enlighet med fastställda 

reglementen. Nämnden är skyldig att anpassa, förändra och effektivisera sin verksamhet 

vid befarat underskott för att rymma den inom tilldelad budgetram.  

Principerna antas i samband med strategisk plan och justeras årligen vid behov. 

Strategisk plan och budget 

I Strategisk plan och budget beskrivs vad kommunen ska prioritera, vilka mål som ska 

uppnås, vilka resurser som behövs för att finansiera dessa. Strategisk plan och budget är 

ett av kommunfullmäktiges verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten.  

Strategisk plan och budget innehåller förutom en övergripande beskrivning av innehållet i 

styr- och budgetprocess och styr- och ledningssystem (inkl. strategiska mål och tillhörande 

indikatorer) även uppgifter och statistik kopplat till ekonomiska förutsättningar, 

investeringar, skatter och generella bidrag, befolkningsprognos, resultatmål samt beslutad 

budget.  

Inför varje nytt år antar kommunfullmäktige en strategisk plan med en budget och ett antal 

strategiska mål. Förslaget utarbetas av budgetberedningen med stöd av ledande 

tjänstepersoner. 

Bedömning 

Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns en tydlig struktur/styrmodell inkl. 

styrprinciper och planer för kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet. 

Vår bedömning baseras framförallt på: 

• Kommunens övergripande styrmodell/struktur ger en relativt tydlig logik för hur 
det ska skapas en röd tråd i målstyrningen, från visionen till konkreta aktiviteter i 
nämndernas verksamheter. Som grund till att skapa en tydlig arbetsordning för 
olika moment finns kommunens styrmodell som beskriver hur kommunens mål- 
och budgetprocess ska bedrivas. Styrmodellen ger kommunstyrelsen goda 
förutsättningar för en effektiv styrning av kommunens verksamhet och ekonomin. 
 

• Vi anser dock att kommunstyrelsen bör förtydliga och konkretisera sin roll samt 

hur de tolkar sitt uppdrag gällande styrning och ledning i förhållande till 

reglementet, ekonomistyrprinciperna och de strategiska målen samt vilka 

aktiviteter de genomför utifrån detta. Detta gäller framförallt uppsiktsplikten (mer 

om detta i kommande avsnitt längre ner i rapporten). 

 

Vi vill betona att ovanstående bedömning avser tillgång och ändamålsenlighet av 

strukturer och system avseende styrning och ledning ur en formell aspekt. Hur vi 

ser på tillämpning och effektivitet av strukturer/modellen i praktiken redogör vi 

senare i rapporten.  

 

Har kommunstyrelsen säkerställt att styrmodellen tillämpas i och efterlevs på ett 

tillfredsställande sätt? Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tydlig koppling 

mellan mål- och budgetprocess?  

Styr- och budgetprocess 

Som tidigare beskrivits består Tidaholm kommuns styrmodell av två delar, ett styr- och 

ledningssystem samt styr- och budgetprocessen. Den första har beskrivits i tidigare 

kapitel. 
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Styr- och budgetprocessen beskriver mer konkret kommunens instrument för ledning och 

styrning av den kommunala verksamheten. Processen illustreras och beskrivs med hjälp 

av ett årshjul, se figur 2.  

Av årshjulet framgår olika steg i budgetprocessen samt hur tidslinjen med att ta fram en ny 

budget ser ut. Styr- och budgetprocessen beskriver också koppling mellan mål- och 

budgetprocess. Enligt processen ska budget och strategiska mål ska hanteras 

gemensamt.  

 
Figur 2 (Källa: Tidaholms kommun) 

Vilka som ska ingå i den årliga budgetberedningen och hur den ska arbetas fram bestäms 

enligt gällande riktlinje av kommunstyrelsen. 

Enligt interna dokument och företrädare för ks har budgetberedningen inför 2021 skett 

gemensamt med samtliga partier i fullmäktige. Men inför budgetarbetet 2022 går 

majoriteten respektive opposition fram med eget budgetförslag.  

Av våra intervjuer framkommer att politiken lägger ett budgetförslag med sina respektive 

prioriteringar och det blir därefter tjänstemännens uppgift att visa om pengarna räcker till 

att uppnå de mål som politiken föreslår. Det råder dock en något delad uppfattning av våra 

intervjuade i hur stort fokus som faktiskt läggs på målen i budgetarbetet. 

Av kommunens ekonomistyrningsprinciper framgår att respektive nämnd ansvarar för att 

beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram och att nämndens 

verksamhet ryms inom den budget som fullmäktige fastställt.  

Vidare framgår att: ”De mål som upprättas för nämnderna skall vara realistiska så att de 

resurser som ställs till verksamheternas förfogande kan uppfylla målen. Mål och medel 

skall harmoniera. De beslut som nämnden fattar och rör nämndens ekonomi kommande år 

bör fattas i samband med budgeten för att se en tydlig helhet av budgeten.”  

Omdisponering av medel under löpande år inom budgetramen beslutas av respektive 

nämnd. Enligt principerna ska omdisponering mellan nämnders budgetramar ske med stor 

försiktighet. Om medel ska flyttas mellan nämnder under löpande år sker detta med en 

bokning av kostnader och intäkter i redovisningen. 

Varje nämnd är ansvarig att i slutet av verksamhetsåret redovisa resultat av deras mål- 

och resultatanalys för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar därefter beslut om 

fördelning av över- och underskott. Nämnden får disponera ev. ackumulerat överskott. 

Överskottet får endast användas för kostnader av ej återkommande karaktär och inte för 

att finansiera årligen återkommande utgifter. Nämnden skall före beslut om uttag från 

överskott beakta årets resultat. För ett årligt uttag överstigande 0,5 mnkr krävs dock alltid 

kommunstyrelsens medgivande.  

Budgetram och resursfördelning 

Enligt gällande styrprinciper får varje nämnd en budgetram för hela sitt 

verksamhetsområde. Budgetramen motsvarar nämndens förväntade nettokostnader. 

Kostnader för centrala overheadkostnader ingår inte i nämndernas budgetram. Nämnden i 

sin tur fördelar budgetram inom sina verksamheter.  

Nivån på budgetram till respektive nämnd bygger på referenskostnader, 

genomsnittskostnader för kommungrupp samt volym beräknad enligt årligen uppdaterade 

befolkningsprognoser.  

Budgetram baseras på:  

+ resursfördelningsmodell  (prislapp (referenskostand inkl. prisjustering) x volym, 

alt. budgetuppräkning) 

+ verksamhetsförändringar (för flytt av verksamheter mellan nämnder)  

+ riktade budgetprioriteringar (motsvarande medel tillförs nämndens budgetram). 

+ kommunens riktade budgetprioriteringar (centralt budgeterade medel – kompensation efter 

utförande) 

+ riktade anpassningar (riktade anpassningar som är rampåverkande, utöver 

ambitionsnivåer 

+ extra medel  (extra generella stadsbidrag, till exempel 

Budgetproposition 2021 (BP21)) 

= Budgetram  

Tabell 1: (Källa: Strategisk plan och budget) 
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Resursfördelning via referenskostnader och volym tillämpas i sin helhet för BUN, SON och 

KFN och delvis för SBN. Referenskostnader (prislappen) justeras för vissa verksamheter 

utifrån kostnadsambitionsnivåer. Exempelvis var prislappen år 2021 för särskolan ca 46 % 

högre och turistverksamhet ca 24 % lägre än referenskostnad. Budgetram till 

kommunstyrelsen sker genom traditionell budgetuppräkning. 

Utöver tilldelning via resursfördelningen sker tilldelning för verksamhetsförändringar samt 

via riktade budgetprioriteringar. Det finns två olika sorters riktade budgetprioriteringar; 

satsningar som tillförs nämnden utöver resursfördelningen och kommunens övergripande 

riktade budgetprioriteringar som ligger centralt budgeterade på kommunstyrelsen, men där 

en eller flera nämnder kan vara utförare av uppdraget. 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt att det finns en tydlig koppling 

mellan mål- och budgetprocess, vilket innebär att styrmodellen/styrprinciper inte tillämpas i 

enlighet med styrande dokument. 

Vår bedömning baseras på;  

• Enligt nuvarande principer är det kommunstyrelsen som bestämmer hur 

beredningsprocessen för budgeten ska hanteras. Vi kan konstatera att hanteringen har 

varierat de senaste åren avseende budgetberedningens utformning.  

En kommunal budget är i mångt och mycket baserad på politiska prioriteringar så att 

de styrande och opposition lägger fram olika förslag är inte fel i sig. Om förändring sker 

från år till år hur budgetprocessen hanteras är det vår uppfattning att processen 

riskerar tappa fart och minskad möjlighet till att se en tydlig förändring över tid. 

 

• Det är svårt att urskilja olika typer av mått i kommunens målarbete. Det är otydligt om 

de berör resurs, process eller resultat samt om de är mått som kommunen själv helt 

kan råda över eller om de är mer av informationsmått (mått som kommunen själv har 

liten möjlighet att påverka). Många mål utgörs av rena aktiviteter. Mätbarheten på de 

mål som fastställs är inte alltid säkerställd.  

 

• Kommunens nuvarande resursfördelningsmodell antogs av fullmäktige år 2016 och är 

en reviderad version av kommunens tidigare modell. Fördelningsmodellen ger i teorin 

goda förutsättningar för effektiv resursfördelning och god ekonomistyrning. Utmaningen 

är genomförandet. Verksamheterna är tveksamma till modellen och anser att den inte 

är helt ändamålsenlig och lätt att tillämpa i praktiken då ersättning inte ges för annat än 

en genomsnittlig ambitionsnivå, men målen kan ibland vara högre satta. Vi delar 

uppfattningen att kopplingen mellan politiska mål och medel inte är tydlig och det är 

svårt att se hur de harmoniserar med varandra.  

 

• Enligt nuvarande styrmodell föreslår ks (kf beslutar) mål, strategier och indikatorer för 

kommunövergripande mål. Till varje strategiskt mål finns en processägare (en nämnd), 

var uppgift är att analysera och sammanställa måluppfyllelse av målen de ansvara för. 

Varje nämnd beslutar i sin tur om egna nämndmål. Målen ska bidra till förverkligandet 

av kommunfullmäktige strategiska mål. Beslutad styrmodell tillämpas och efterlevs inte 

på ett tillfredsställande sätt.  

 

Detta gäller främst arbetet med strategier, nämndmål, mått och indikatorer. Årliga 

ändringar av mål, strategier och indikatorer försvårar både styrningen och 

uppföljningen. Kommunstyrelsen bör därför arbeta för att strategierna som beslutas av 

fullmäktige ska hålla över längre tid, exempelvis över en mandatperiod. För att få en 

tydligare röd tråd i den slutliga måluppfyllelsen uppmanar vi kommunstyrelsen att 

överväga att processägaren istället är den som beslutar om vilka mål som slutligen ska 

bidra till det strategiska målet. 

 

• Vi har i vår granskning tagit del av resursfördelningens uppbyggnad de senaste 5 åren. 

Vi kan av underlaget konstatera att budgetramens uppbyggnad, eller hur den 

presenteras i budgeten, varierat över tid. Exempelvis beskrivs ett år att en del av 

ramen räknas fram av pris/volymförändringar, men denna post finns inte med 

nästkommande år. Vår uppfattning är att även resursfördelningsmodellens delar och 

hur den presenteras bör vara konsekvent över tid för att nämnderna ska kunna ha en 

möjlighet att förstå dess uppbyggnad och därmed enklare skapa en acceptans för 

modellen. 

Har kommunstyrelse säkerställt en tillfredsställande uppföljning, utvärdering och 

rapportering av kommunens ekonomi och verksamhet? Har kommunstyrelse 

säkerställt att nödvändiga åtgärder vid ev. budgetavvikelser och/eller bristande 

måluppfyllelser det vidtas i god tid? Följs verkställande och effekter av vidtagna 

åtgärder? 

 
Kommunstyrelsen har i dagsläget ett antal kanaler att använda för att arbeta med 

uppföljning och utvärdering av läget i kommunen som hjälper dem att agera utifrån sin 

uppsiktsplikt, vilka beskrivs översiktligt nedan: 
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Intern kontroll och styrning 

Av reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för att det finns en god intern kontroll inom kommunens verksamheter. 

Nämnderna ska årligen lämna in en utvärdering av sitt arbete med intern kontroll till 

kommunstyrelsen. I samband med detta faller det på kommunstyrelsen att följa upp och 

vid behov revidera kommunens process för intern kontroll.  

Under 2021 har kommunstyrelsen behandlat nämnderna och bolagens uppföljning i 

januari och det har konstaterats att samtliga nämnders intern kontrollplan är framtagna 

utifrån de anvisningar som finns i reglementen och riktlinjer för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen har inför beslutet fått del av en uppföljningsrapport författad av 

kommunledningsförvaltningen med bedömningar av nämndernas arbete.  

 

Ekonomiska rapporter 

Som tidigare beskrivits framgår av ekonomistyrningsprinciperna när nämnderna ska 

redovisa resultat av verksamhet och ekonomi till kommunfullmäktige respektive 

kommunstyrelsen. Utöver den formellt beslutade uppföljningen har kommunstyrelsen 

beslutat om månadsuppföljningar gällande ekonomi från nämnderna till styrelsen. 

Presidiemöten, 4 ggr/år.  

Kommunstyrelsens presidium träffar nämndernas motsvarighet fyra gånger per år. Dessa 

möten sker två gånger på våren och två gånger på hösten. Mötena sker i dialogform och 

är inte formaliserade. Det förs inga formella protokoll men minnesanteckningar från dessa 

träffar. Enligt de intervjuade så diskuteras här både ekonomi och måluppfyllelse samt hur 

nämnderna beräknar att de klarar sitt grunduppdrag för året. Även de kommunala bolagen 

ingår i uppföljningsdialogerna. 

Enligt kommunstyrelsens ordförande kan det utifrån dessa möten föranleda att styrelsen 

ber två nämnder träffas om de delar gemensamma problem. Ett exempel som lyfts fram är 

bildandet av samhällsbyggnadsnämnden där kommunstyrelsen via dessa dialoger insåg 

att det fanns ett behov av sammanslagning av miljönämnd och teknisk nämnd till en 

nämnd. Då dessa möten inte protokollförs kan vi inte utläsa vilka, eller om, beslut som 

fattats utifrån detta.  

Årsredovisning/delårsrapport 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska de två gånger per år redovisa till fullmäktige hur 

samtliga verksamheter utvecklats mot bakgrund av fastställda mål och hur den 

ekonomiska ställningen under budgetåret. Nämnderna ska samtidigt redovisa hur de 

fullgjort sina uppdrag som lämnats i reglementet, vilket innebär att uppdrag som även 

regleras i lagstiftning rapporteras ska följas upp. I praktiken görs detta i samband med 

delår- och årsredovisning. Vi kan av vår granskning konstatera att både ekonomiskt utfall 

och mål följs upp vid dessa tillfällen.  

Nämndernas mål och riskanalys 

Den strategiska planen och budget följs upp genom årsredovisningen. I årsredovisningen 

redovisas för varje strategiskt mål en analys som beskriver de resultat, förändringar och 

lärdomar som vuxit fram tack vare årets arbete. Analysen är sammanställd av  

kvalitets- och utvecklingsledare och baseras på nämndernas egna beskrivningar över sin 

måluppfyllelse och hur de sammanfattat året. 

 

Kommunen använder sig i dagsläget av Stratsys, vilket är ett hjälpmedel för att visualisera 

beslutade mål och strategier och göra detta tydligt. 

Verkställighet av beslut 

Kommunledningsförvaltningen tar på uppdrag av kommunstyrelsen årligen fram en 

sammanställning om beslut som fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och 

som ej verkställts. Detta ska underlätta för kommunstyrelsen att följa upp hur beslut 

verkställs och anses vara en del i kommunstyrelsens uppföljningsfunktion. Av rapporten 

får kommunstyrelsen ta del av aktuell status för de fattade besluten och vilken nämnd som 

ansvarar för ärendet. 

Rapporterna involverar inte pågående investeringsprojekt, motioner och medborgarförslag 

då de redovisas separat. 

Anmälan av delegationsbeslut.  

Kommunstyrelsen tar månatligen in information om anmälan av fattade delegationsbeslut 

från kommunledningsförvaltningen. Av nämndernas reglemente framgår att ”beslut som 

fattas med stöd av delegation ska månadsvis anmälas till styrelsen”. 

Följer vi kommunstyrelsens protokoll kan vi se att det varje månad sker redovisningar av 

delegationsbeslut, men i de fall det gäller från andra nämnder och inte 

kommunledningsförvaltningens personal, så rör det anställningar av personal. 

 

Ärendeberedning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska de bereda eller yttra sig i ärenden som ska 

handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen. Det ingår även att avgöra hur 

dessa ska beredas om fullmäktige inte bestämt annat. 

Kommunstyrelsens agerande vid avvikelser riktat mot nämnderna 

Av beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-10-02 framgår att nämnderna, utöver de 

befintliga månads- och delårsrapporterna, månadsvis ska rapportera en uppdaterad 

helårsprognos till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska pågå tills beslutet upphävs. 
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Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra till nämnderna att, i samband med de 

månadsvisa rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 

Vi kan av protokollen därefter följa hur kommunstyrelsen har följt detta beslut och hur de i 

övrigt har agerat kopplat till sin uppsiktsplikt under framförallt 2020 (se bilaga 1).  

 

Av vår genomgång kan vi konstatera kommunstyrelsen under året har agerat mot 

framförallt social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. I mars 

2020 har kommunstyrelsen diskuterat att starta tillsynsärende mot nämnderna då dessa 

inte förväntas hålla budget. Nämnderna har därefter följts under året. Bland har 

kommunstyrelsen kallat till sig socialnämndens presidium för diskussion om det allvarliga 

läget gällande nämndens ekonomi. 

I april 2020 har social- och omvårdnadsnämnden kommit in med en begäran om att 

kommunstyrelsen ska göra en genomlysning av nämndens verksamhet och kostnader. 

Styrelsen har beslutat att skicka tillbaka begäran med hänvisning till reglementet att det är 

nämndens ansvar att genomföra detta. 

Av våra intervjuer framkommer att anställningsrestriktioner som fattats av 

kommunstyrelsen inte följts av barn- och utbildningsnämnden. Vi kan inte se av 

protokollen att styrelsen gått in och agerat mot detta.  

Det finns i dagsläget inga fasta kriterier för när/om kommunstyrelsen ska agera mot en 

nämnd eller ej. Detta blir enligt de intervjuade en fråga som får avgöras från fall till fall. 

Fastslagna ekonomistyrningsprinciper talar inte om när en åtgärdsplan ska upprättas från 

nämnderna, eller när kommunstyrelsen ska begära in en sådan.  

Principerna beskriver att om den beslutade ramen visar att nämnden i första hand ska 

vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade 

budgetram och därefter i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att 

ändra mål och inriktning för verksamheten.  

Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillfredsställande 

uppföljning, utvärdering och rapportering av kommunens ekonomi och verksamhet. Vi 

bedömer dock att man inte agerar tillräckligt snabbt samt att verkställighet av eventuella 

beslut inte är tillräckliga och fullföljs inte.  

Vi baserar vår bedömning på: 

• Det finns idag en fastställd struktur för uppföljning av nämndernas mål- och 

resultat. Vår granskning visar på att kommunstyrelsen har tillräcklig uppföljning av 

nämndernas ekonomiska utveckling under året via flera olika kanaler. Vi kan 

konstatera att kommunstyrelsen agerar mot nämnderna vid budgetunderskott. 

Återkommande beslut vid styrelsens möten är ekonomisk uppföljning och beslut 

fattas om att nämnderna ska komma in med en budget i balans. Vi anser att 

kommunstyrelsen har tillräckligt med information för att agera vid avvikelser.  

 

Vi noterar dock att man inte alltid agerar i tid och konsekvent samt inte följer upp 

verkställighet av nämndernas åtgärdsplaner. Vi anser därför konkretisering av 

kommunstyrelsens uppdrag utifrån uppsiktsplikten skulle underlätta hanteringen 

för kommunstyrelsen och skapa en tydlighet för att nämnderna vet hur styrelsen 

agerar. 

 

• Vår granskning visar att kommunstyrelsen inte följer upp de strategiska målen 

och nämndernas verksamhetsmål i tillräcklig utsträckning. Enligt vår uppfattning 

är det inte tillräckligt tydligt hur kommunstyrelsen själva bedömer de strategiska 

målens uppfyllnad i årsredovisning samt delårsrapporten. Enligt kommunallagen 

omfattar uppsiktsplikten både ekonomi och verksamhet. Vi anser även att 

kommunstyrelsen inte agerat mot nämnderna i samma omfattning vid bristande 

måluppfyllelse av verksamhetsmål som när det handlar om ekonomi. 

 

• Vi kan även konstatera att det enligt protokoll skett dialogmöten mellan 

kommunstyrelse och nämnd, men som vi tidigare varit inne på är dessa inte 

formaliserade på det sättet att det förs protokoll och det går därför inte uttala sig 

om vad dessa faktiskt leder till. Vi anser att presidieträffarna i sig är ett bra 

verktyg för kommunstyrelsen men vi uppmanar dem att överväga att formalisera 

dem i de fall de fungerar som underlag för beslut. 

149



Kommunstyrelsens styrning och ledning | Granskningsresultat 

 

 

 

12 
 

BILAGA 1 Kommunstyrelsens protokoll 
Datum Ärenden 

Protokoll 2020-01-08 
 

Kommunstyrelsen beslutar att införa anställningsrestriktioner inom kommunen där respektive förvaltningschef måste godkänna anställningar. 

 

Protokoll 2020-03-04 
 

Kommunstyrelsen informeras om att barn- och utbildningsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden befarar stora underskott även 2020. Det framgår att till nästa sammanträde 
kommer kommunalrådet att föreslå kommunstyrelsen besluta att initiera tillsynsärenden över nämnderna. 

Protokoll 2020-04-01 Vid mötet beslutar kommunstyrelsen att godkänna Tidaholms kommuns årsredovisning. Där framgår bland annat att 2 av 10 strategiska mål nås.  

Vid samma möte beslutas att barn- och utbildningsnämnden senast den 15 maj 2020 ska inkomma med en skriftlig redogörelse över följande punkter:  

• Hur beredde barn- och utbildningsnämnden ärendet verksamhetsplan och budget för år 2020?  

• Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en ändamålsenlig organisation?  

• Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för en långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten?  

• Hur kommer barn- och utbildningsnämnden arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för personalen?  

Samt att social- och omvårdnadsnämnden senast den 20 maj 2020 ska inkomma med en skriftlig redogörelse över följande punkter: − Hur arbetet med åtgärder för att nå en budget i 
balans har fortskridit under 2019 och början av 2020?  

• Hur nämnden under 2020 avser att arbeta med åtgärder samt fatta nödvändiga beslut för att nå en budget i balans?  

Ytterligare ett beslut fattas vid mötet då social-och omvårdnadsnämnden kommit in med en begäran om att kommunstyrelsen ska göra en genomlysning av nämndens verksamhet och 
kostnader. Styrelsen har beslutat att skicka tillbaka begäran med hänvisning till reglementet och att det är nämndens ansvar att genomföra detta. 

 

Protokoll 2020-05-06 
 

Beslut fattas att begäran in åtgärdsplaner från samtliga nämnder som uppvisar underskott mot budget, oavsett orsak till underskottet. 

 

Protokoll 2020-05-13 Under mötet har beslut fattats om att föreslå social-och omvårdnadsnämnden att snarast, dock senast 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska nämndens 
personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta om åtgärden och verkställa beslutet.  

I underlaget framgår att under 2019 och början av 2020 har inga åtgärdsplaner från social- och omvårdnadsnämnden inkommit till kommunstyrelsen med åtgärder för att nå en budget 
i balans. 

 

Protokoll 2020-06-10 
 

Av protokollet framgår att kommunstyrelsen har kallat till sig social- och omvårdnadsnämndens presidie till ett dialogmöte kring den ekonomiska situationen och uppföljning av det 
pågående tillsynsärendet. Det framgår även att åtgärdsplaner inte kommer innebära budget i balans och att samhällsbyggnadsnämnden inte kommit in med åtgärdsplan. 

Beslutet som fattas blir att kommunstyrelsen uttalar att de mycket allvarligt på den ekonomiska situationen och att uppmana nämnderna att arbeta med vidare med anpassningar för att 
nå en budget i balans. 

 

Protokoll 2020-08-12 
 

Beslut fattas att godkänna barn- och utbildningsnämndens svar på tillsynsärende avseende punkt 1-3. Komplettering begärs dock hur nämnden kommer att arbeta för att säkerställa 
en god arbetsmiljö för personalen. 

Vid samma möte beslutas också att till social- och omvårdnadsnämnden skicka tillbaka ärendet och hur de avser att arbeta med åtgärder samt fatta nödvändiga beslut för att nå en 
budget i balans. 
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Protokoll 2020-08-19 

 

Vid mötet beslutas att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen rätt att fatta övergripande ekonomiska beslut gällande social- och 
omvårdnadsnämndens verksamhet i syfte att nå en budget i balans till och med 2020-12-31. 

 

Protokoll 2020-10-14 

 

Under mötet fattas beslut om delårsredovisning. Det föranleder inga ytterligare beslut som inte tidigare gäller. Kommunstyrelsen har informerats om aktuellt läge gällande ekonomi och 
verksamhetsmål. Av protokollet framgår inte den förväntade måluppfyllelse avseende verksamhetsmål. 

 

Protokoll 2021-01-13 Kommunstyrelsen beslutar att lägga barn-och utbildningsnämndens svar på tillsynsärende rörande arbetsmiljö till handlingarna. 

 

Protokoll 2021-04-07 
 

Under mötet behandlas årsredovisning för 2020. Kommunstyrelsen beslutar under mötet att styrelsens och nämndernas överskott respektive underskott i driftsredovisningen 
balanseras i ny räkning. 

Uppföljningen av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att kommunen delvis uppnår vart och ett av de 11 strategiska mål som fullmäktige beslutat om. 

Under mötet informeras också om att samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar en budget i balans för året och beslut fattas om att nämnden ska 
uppdatera och komplettera sina anpassningsåtgärder avseende 2021. 
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1 Kommunalrådet har ordet 
År 2021 blev ett mycket minnesvärt år i Tidaholms historia. Pandemin, som kom till 

Sverige redan 2020, sköljde över oss med en ny våg. Kommunens verksamheter  

prövades hårt. Tack vare fantastiska insatser från våra medarbetare klarade vi av att 

upprätthålla den samhällsviktiga kommunala verksamheten. En stor eloge ska gå till alla  

kommunens anställda: Riktigt bra jobbat! 

Vi genomförde för första gången i vår kommuns historia en lokal folkomröstning. Den 

5:e september röstade Tidaholmarna om framtiden för Lindängens äldreboende. En 

mycket klar majoritet röstade för att Lindängen ska finnas kvar. 

Vid budgetomröstningen på fullmäktige i september röstades Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiets budgetförslag ned. I stället vann den dåvarande oppositionens budget-

förslag, som förutom Allianspartierna Liberalerna, Centerpartiet,  Kristdemokraterna 

och Moderaterna, även stöddes av Miljöpartiet, Sverigedemokraterna samt de partilösa 

ledamöterna. Detta ledde till ett historiskt maktskifte i Tidaholms kommun. Vi i den nya 

majoriteten avser att respektera resultatet i folkomröstningen. Lindängen ska åter bli 

äldreboende. 

Kommunen gjorde ett mycket starkt resultat 2021. Vi kunde till och med göra en förtida 

inlösen av pensionsskulden, vilket minskar kommunens framtida pensionskostnader.  

Arbetslösheten är för närvarande mycket låg, vilket är positivt i alla avseenden. Det ger 

högre skatteintäkter och lägre kostnader för försörjningsstöd. Men framför allt ger det 

mer välmående medborgare. 

I december togs första spadtaget för kriminalvårdens utbyggnad. Det kommer att ge 

drygt 100 nya jobb när utbyggnaden är klar. Det ger också åtskilliga jobb under tiden 

utbyggnaden pågår, då Specialfastigheter, som äger kriminalvårdens lokaler, planerar att 

anlita lokala entreprenörer till en stor del av arbetet. 

Det byggs även mycket bostäder i vår kommun. Röda och rosa skolan på Kungsbroom-

rådet håller på att byggas om till lägenheter. På Järnskog byggs etapp 2 med lägenheter. 

Även Samrealskolan ligger i startgroparna för att byggas om till lägenheter. På Rosenberg 

bebyggs tomterna med oförminskad takt. Det släpps även tomter i Kungslena och  

Ekedalen, vilket det redan finns ett stort intresse för. Det är en glädje att hela vår  

kommun växer och utvecklas! 

Det är med en positiv känsla vi tar oss an 2022 och ser till att vår kommun fortsätter 

att utvecklas och bli ännu bättre för oss alla. 

  

Runo Johansson (L) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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2 Översikt över verksamhetens 

utveckling 
 

Resultatet för den kommunala koncernen år 2021 uppgår till 79,4 miljoner kronor. Detta 

kan jämföras med resultatet år 2020, som var 35,2 miljoner kronor. Förbättringen av 

resultatet beror på att resultatet är bättre i både kommunen och i den kommunala  

koncernen jämfört med föregående år. 

Resultatet för kommunen år 2021 uppgår till 38,1 miljoner kronor. Resultatet år 2020 

var 18,8 miljoner kronor. Resultatet år 2021 motsvarar 4,6 procent av skatter och  

bidrag. Detta innebär att  kommunen har uppnått det finansiella målet, vars målvärde är 

2,0 procent för år 2021. Soliditeten i kommunen uppgår till 40,8 procent. Därmed 

uppnår kommunen även det andra finansiella målet, vars målvärde är 30 procent år 2021. 

Kommunens totala budgetavvikelse uppgår till 21,1 miljoner kronor mot budget.  

Budgetavvikelsen beror till största del på ökade skatteintäkter jämfört med budget. 

Uppföljningen av fullmäktiges strategiska mål visar att kommunen uppnår målet inom 

målområdet Medborgaren i fokus. Kommunen uppnår delvis de strategiska målen inom 

målområdena Attraktiv kommun, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Levande näringsliv 

och Attraktiv arbetsplats. 

Då de verksamhetsmässiga strategiska målen uppnås helt respektive delvis samtidigt som 

kommunen når de finansiella målen, gör kommunen bedömningen att Tidaholms  

kommun har en god ekonomisk hushållning år 2021. 

Kommunens verksamheter har under 2021, liksom 2020, påverkats på många olika sätt 

av covid-19-pandemin. Verksamheter inom skola, kultur och fritid, samhällsbyggnad, vård 

och omsorg har anpassat sina arbetssätt, sin service till invånare och prioritering av  

arbetsuppgifter utifrån rådande omständigheter och restriktioner. Pandemin har också 

medfört konsekvenser som återstår att hantera framöver. 

Samtidigt har kommunens utvecklingsarbete under 2021 fortgått inom en rad områden, 

så som bostadsförsörjning, näringslivsfrågor, samhällsplanering, digitalisering, besöks-

verksamhet, service till invånare samt skolornas kvalitet och likvärdighet.  

 

Året i korthet 

  2021 2020 

Måluppfyllnad 
1 strategiskt mål uppnås helt.  

4 strategiska mål uppnås delvis. 

Samtliga 12 strategiska mål uppnås 

delvis 

Kommunala koncernens resultat 79,4 miljoner kr 35,2 miljoner kr 

Kommunens resultat 38,1 miljoner kr 18,3 miljoner kr 

Folkmängd (antal) 12 825 12 790 

Skattesats 22,07 % 22,07 % 

Utförda investeringar 65 miljoner kr 115 miljoner kr 
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3 Förvaltningsberättelse 
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3.1 Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen består av Tidaholms kommun och kommunens koncern-
företag. Kommunen är ensam ägare av bolagen Tidaholms Energi AB, Tidaholms Elnät 

AB och Tidaholms Bostads AB, samt delägare i bolagen Bosnet AB och Netwest Sweden 

AB. 

 

 
 

3.1.1 Kommunens organisation 

Den politiskt valda organisationen utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

följande nämnder: 

• barn- och utbildningsnämnden 

• kultur- och fritidsnämnden 

• samhällsbyggnadsnämnden 

• social- och omvårdnadsnämnden 

• jävsnämnden 

• valnämnden 

• nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS). 

Samtliga nämnder, förutom jävsnämnden och valnämnden, har ett arbetsutskott som  

bereder ärendet som ska hanteras i nämnden. Kommunstyrelsen har även ett personal-

utskott. 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvar för 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Nämnden med tillhörande  

förvaltning har sitt säte i Falköpings kommun. 

Överförmyndaren, kommunrevisionen, valberedningen, valnämnden samt de kommunala 

bolagen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Fullmäktige utser även kommunens 

representanter i Skaraborgs kommunalförbund och Samordningsförbundet. 

Det kommunala pensionärsrådet bereder vissa ärenden till social- och omvårdnads-

nämnden. Folkhälsorådet och det kommunala rådet för funktionshinderfrågor bereder 

vissa ärenden till kommunstyrelsen. 
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Förvaltningsorganisationen omfattar följande förvaltningar: 

• barn- och utbildningsförvaltningen 

• kommunledningsförvaltningen 

• kultur- och fritidsförvaltningen 

• samhällsbyggnadsförvaltningen 

• social- och omvårdnadsförvaltningen 

• jävsförvaltningen 

• samhällsskydd mellersta Skaraborg (räddningstjänsten). 

Varje förvaltning arbetar på uppdrag av motsvarande nämnd. Kommunlednings- 

förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. 
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3.1.2 Kommunala koncernföretag 

Koncernen Tidaholms Energi AB   

Koncernen består av moderbolaget Tidaholms Energi AB samt dotterbolagen Tidaholms 

Elnät AB (Teab), Tidaholms Bostadsbolag AB (Tbab), 20 procent av Bosnet AB samt 3 

procent av Netwest Sweden AB. Tidaholms Energi AB ska utöva en aktiv styrning och 

ledning av de bolag som ingår i koncernen. Enligt ägardirektiven ska de kommunala  

bolagen bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.  

 

Tidaholms Energi AB  

Som energibolag är Tidaholms Energi AB kommunens redskap för att bedriva produktion 

och försäljning av el och fjärrvärme. Bolaget ska även anlägga och underhålla IT- 

infrastruktur samt stadsnätsutbyggnad inom Tidaholms kommun på marknadsmässiga 

villkor. 

 

Tidaholms Elnät AB   

Tidaholms Elnät AB bedriver distribution av el. Bolaget ska även arbeta aktivt med att 

stärka Tidaholms kommuns attraktionskraft och tillväxt.  

 
Tidaholms Bostads AB  

Tidaholms Bostadsbolag AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ska 

främja en god bostadsförsörjning och lokalförsörjning i Tidaholms kommun. Bolaget äger 

och förvaltar 300 lägenheter samt lokaler, garage och parkeringsplatser i anslutning till 

bostadshusen. Bolaget förvaltar och äger även industrifastigheter.  

 

Bosnet AB  

Bosnet AB har sitt säte i Karlsborg och ägs med 20 procent vardera av Tidaholms Energi 

AB, Hjo Energi AB, Karlsborgs Energi AB, Tibro Energi AB och VänerEnergi AB. Som 

stadsnätsoperatör ska bolaget främja telekommunikationsutvecklingen i ägarkommu-

nerna. Detta gör bolaget genom att stötta och samordna ägarnas utveckling på området. 

 

Netwest Sweden AB  

Netwest Sweden AB har sitt säte i Alingsås och ägs av Västragötalandsregionen, väst-

svenska kommuner och energibolag. Netwest arbetar med en hållbar och framtidssäkrad 

bredbandsutveckling i Västra Götaland. 
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3.2 Viktiga förhållanden för resultat och  

ekonomisk ställning 

 

Befolkningsutveckling och bostadsförsörjning 

Under 2021 ökade kommunens befolkning med 35 personer till 12 825. Den 

demografiska utvecklingen i kommunen är att andelen barn och äldre ökar i snabbare 

takt än gruppen 20–64 år. De senaste 10 åren (2011–2021) har den demografiska  

försörjningskvoten i Tidaholms kommun gått från 0.80 till 0.88. Det innebär att skatte-

intäkter från varje vuxen i arbetsför ålder år 2021 finansierar välfärd för 0,88 personer. 

Befolkningsprognoser för Tidaholm och Sverige visar att denna utveckling kommer att 

förstärkas framöver i takt med att andelen äldre ökar allt mer. 

 

Bostadsförsörjning 

Sedan flera år råder brist på lägenheter i Tidaholms tätort, vilket är ett hinder för unga 

vuxna som vill flytta hemifrån. Det råder även brist på lägenheter och boenden som är 

anpassade för äldre invånare. Detta medför en tröghet i flyttkedjorna, då äldre personer 

som efterfrågar lägenheter i stället bor kvar i småhus och villor. Om utbudet av  

tillgängliga lägenheter, trygghetsboende eller seniorboende inte utökas inom kort  

riskerar kommunen att få ökade kostnader för bostadsanpassningar samt ett ökat antal 

ansökningar till särskilt boende. 

För närvarande byggs nya lägenheter i Tidaholm på Kaplanen, Kungsbro och Järnskog 

etapp 2. Det kommer dock inte att finnas hiss till de 16 lägenheter som byggs i Kungsbro, 

vilket gör att de inte är anpassade för äldre invånare. Kommunen tillskapar även nya 

villatomter. 

 

Arbetslöshet och sysselsättning 

I Sverige har arbetslösheten ökat från 6,6 procent före pandemin till 7,2 procent i 

december 2021. I Skaraborg är utvecklingen den motsatta. Arbetslösheten i Skaraborg 

var i december 2021 5,8 procent, vilket är samma låga nivå som före pandemin. Enligt 

arbetsförmedlingens prognos i januari 2022 kommer arbetslösheten fortsätta att minska 

i Skaraborg. 

I december 2021 hörde Tidaholms kommun hörde till de kommuner i Skaraborg som 

hade lägst arbetslöshet: 4,8 procent. Ungdomsarbetslösheten har minskat i kommunen 

under året och är vid början av 2022 lägre än genomsnittet i riket. Långtidsarbets- 
lösheten har däremot inte minskat under 2021 i Tidaholms kommun. De flesta som 

hamnar i långtidsarbetslöshet har låg utbildningsnivå. Utanförskapet leder många gånger 

till psykisk ohälsa och även missbruk. 

Enligt arbetsförmedlingen har det blivit allt svårare att matcha arbetskraftens utbildnings-

bakgrund med arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. Detta gäller inte minst i  

Skaraborg, där en tilltagande brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens gör det allt 

svårare för arbetsgivare att tillsätta tjänster. 

Antalet nyanlända kommuninvånare som är inskrivna vid arbetsförmedlingens  

etableringsprogram har minskat under året. Under 2021 fick flera deltagare anställningar 

genom extratjänster i kommunen. I slutet av 2021 togs möjligheten till extratjänster bort 

av arbetsförmedlingen. Därmed har det blivit svårare för nyanlända att etablera sig på 

arbetsmarknaden. 
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Socialtjänst samt vård och omsorg 

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har varierat mellan 5,7 och 

6,6 procent under 2015–2020. År 2020 uppgick andelen till 6,2 procent. De senaste åren 

har dock andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat, från 1,1 procent 

år 2018 till 2,9 procent år 2020. Detta tyder på att vårdnadshavare som tar emot  

ekonomiskt bistånd får allt svårare att återgå till egen försörjning. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har varit högre än väntat år 2021. Under våren  

utfördes därför en genomlysning av de individer som uppbär långvarigt försörjningsstöd 

i syfte att få en ökad förståelse för vad som hindrar dem från att nå egenförsörjning och 

vilka insatser som krävs för att de ska nå egenförsörjning. Social- och omvårdnads- 

förvaltningen planerar för fortsatta åtgärder utifrån genomlysningens slutsatser. 

Antalet placeringar av personer med missbruksproblematik var högre än väntat år 2021. 

Antalet inkomna orosanmälningar för barn och unga har ökat, efter en minskning under 

pandemins första månader. De flesta insatser som beviljas till barn och unga utförs inom 

kommunens öppenvård. Andelen placeringar av barn och unga ligger på en låg nivå. 

Andelen personer som ansöker om och beviljas hemtjänst ökar stadigt. Framför allt sker 

en ökning vad gäller tid och behov av dubbelbemanning. Allt fler svårt sjuka äldre med 

behov av avancerad hälso- och sjukvård vårdas både i ordinärt boende och på kommu-

nens särskilda boenden. 

 

Arbetsmarknad 

Hösten 2019 tog Nobia ett inriktningsbeslut att flytta verksamheten Nobia Production 

AB från Tidaholm. Omställningen påverkar kommunens invånare, näringsliv, servicenivå 

och kommunens attraktivitet. Efter förhandlingar med de fackliga företrädarna  

presenterades ett omställningspaket som innebär att: 

• cirka hundra arbetstillfällen blir kvar i Tidaholm genom att ett nytt bolag bildas – 

Tidaholms träcenter, 

• företaget satsar på kompetensutveckling där samtliga anställda valideras, 

• busstransporter på arbetstid ordnas under första året, 

• en miljon avsätts som omställningsstöd för att ge anställda som vill utbilda sig till 

ett annat yrke möjlighet att göra detta. 

Kommunledningsförvaltningen har sedan år 2020 en process för att strukturerat arbeta 

med att mildra effekten, mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de möjligheter som 

investeringar och etableringar skapar. 

Under år 2021 påbörjades en ombyggnation av Kriminalvårdens anstalt i Tidaholm.  

Anstalten ska byggas ut från dagens 180 platser till 320 platser. Byggnation av bostadshus 

och en rad andra byggnader kommer att genomföras i etapper. Projektet beräknas skapa 

115 nya arbetstillfällen och vara helt klart omkring 2028.  
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Kommunen som arbetsgivare 

I januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att införa en anställningsrestriktion inom 

Tidaholms kommun. Anställningsrestriktionen innebar att alla anställningar ska beslutas 

av förvaltningschef för respektive förvaltning. Under 2021 har anställningsrestriktionen, 

tillsammans med pandemin, medfört att flera planerade utvecklingsinsatser inte har  

påbörjats därför att kommunen inte har haft tillräckligt med personal. Anställnings- 

restriktionen togs bort under hösten 2021 i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Sedan 1998 redovisar Tidaholms kommun pensionsförpliktelserna enligt den så kallade 

blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldbokförs utan redovisas som 

ansvarsförbindelse. Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilket innebär 

att pensioner intjänade innan 1998 återfinns utanför balansräkningen som en ansvars-

förbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår till 158 mnkr inklusive särskild löneskatt år 

2021. Motsvarande belopp år 2020 var 168,7 miljoner kronor. 

De pensionsförpliktelser som uppstår löpande försäkrar kommunen i huvudsak genom 

att betala premier. Äldre förpliktelser, från 1997 eller tidigare, är i huvudsak återlånade, 

vilket innebär att finansieringen sker i samband med utbetalningar av dessa förpliktelser. 
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3.3 Händelser av väsentlig betydelse 

 

Kommunens politiska ledning 

Vid fullmäktiges sammanträde den 27 september beslutade kommunfullmäktige att anta 

oppositionens förslag till Strategisk plan och budget 2022–2024. Den 28 september inkom 

ordföranden för kommunens nämnder och styrelse med begäran om entledigande.  

Därefter utsåg fullmäktige nya nämndordföranden och valde även en ny kommunstyrelse. 

Tidaholms kommun genomgick på så sätt ett maktskifte under hösten 2021. 

 

Folkomröstning 

I augusti 2020 lämnade Ekedalens samhällsförening in ett folkinitiativ gällande det  

särskilda boendet Lindängen. Rubriken på namnlistorna var ”FOLKINITIATIVET FÖR 

Låt Lindängen leva – ’Trygghet, omtanke i en god livsmiljö’”. I januari 2021 beslutade 

kommunfullmäktige att det ska genomföras en folkomröstning. 

Folkomröstningen ägde rum den 5 september, med förtidsröstning under de föregående 

två veckorna. Frågeställningen löd: Tycker du att det särskilda boendet/äldreboendet  

Lindängen ska vara kvar? Svarsalternativen var ja, nej samt avstår. Resultatet fastställdes 

den 7 september till 83,8 procent ja, 13,6 procent nej och 2,4 procent avstår. Val- 

deltagandet uppgick till 37,6 procent. Fullmäktige beslutade i oktober 2021 att resultatet 

i folkomröstningen respekteras och Lindängen åter ska öppnas som särskilt boende för 

äldre. 

 

Fastigheter 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att försälja fastigheter på Kungsbro-området 

till Tidaholms bostads AB. Tidaholms bostads AB har inlett projektet att bygga om  

befintliga fastigheter till lägenheter. 

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att sälja två fastigheter där kommunen idag inte 

bedriver någon verksamheter. Detta i enlighet med fullmäktiges strategi för att uppnå 

det strategiska målet Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning. Strategin 

anger att kommunen aktivt ska avyttra fastigheter i egen regi där kommunen ej bedriver 

verksamhet. 
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3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala 

verksamheten 

3.4.1 Ansvarsstruktur 

Enligt kommunallagen ska det i varje kommun finns en beslutande församling: ett full-

mäktige. Kommunfullmäktige tillsätter en styrelse samt de nämnder som utöver  

styrelsen behövs för att utföra kommunens uppgifter och övrig verksamhet. I Tidaholms 

kommun finns det utöver kommunstyrelsen fyra nämnder som bedriver och ansvarar 

för verksamhet. Fullmäktige har även tillsatt en jävsnämnd och en valnämnd samt styrel-

ser för de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder,  

förvaltningar och bolag utgör tillsammans Tidaholms kommunkoncern. 

I avsnitt 3.4.5 Uppsiktsplikt redovisas hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

3.4.2 Mål, budget och uppföljning inom kommunen 

Inför varje år antar fullmäktige en Strategisk plan och budget med strategiska mål för kom-

munens utveckling. Förslag till mål och budget tas fram av budgetberedningen med stöd 

av ledande tjänstepersoner. Budgetberedningens sammansättning beslutas av kommun-

styrelsen inför varje kommande budgetprocess. 

De strategiska målen tar sin utgångspunkt i fullmäktiges långsiktiga vision för kommunens 

utveckling. Fullmäktige adresserar strategiska mål till barn- och utbildningsnämnden,  

kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social- och omvårdnadsnämnden 

samt kommunstyrelsen. 

Varje nämnd antar en verksamhetsplan med detaljbudget och verksamhetsmål. Verk-

samhetsmålen konkretiserar vad nämnden vill uppnå för att bidra till fullmäktiges strate-

giska mål. Detaljbudgeten anger hur nämnden fördelar medel för att bedriva verk- 

samheter och service på ett sådant sätt att verksamhetsmålen kan uppnås. Förvaltningen 

är ett stöd i nämndens arbete med att utarbeta förslag till verksamhetsplan. 

På tjänstemannanivå äger varje enhetschef möjlighet att anta enhetsmål som anger vad 

en verksamhet eller avdelning ska uppnå för att bidra till nämndens verksamhetsmål. 

Underlag vid formulering och prioritering av mål är dels lärdomar och slutsatser från 

tidigare uppföljningar, dels omvärlds- och behovsanalyser som beskriver vilka trender 

och utmaningar som sannolikt kommer att påverka kommunens verksamheter framöver. 

De medel som kommunen har att utgå ifrån vid budgetberedning är skatteintäkter,  

utjämning och bidrag. Skatteintäkter erhålls från medborgare inom kommunen samt  

genom extra statsbidrag. Nämnderna erhåller en budgetram utifrån en resursfördelnings-

modell som grundar sig på de berörda verksamheternas standardkostnader och volymer. 

Varje verksamhet ska erhålla resurser utifrån sina förutsättningar och behov. 

Fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder följer upp mål och budget två gånger om året. 

Utöver detta följer nämnder och kommunstyrelse löpande upp sina respektive budgetar 

i månadsrapporter. 

Uppföljningen av mål inleds med att tjänstepersoner följer upp enhetsmål och aktiviteter 

på enhetsnivå. Med detta underlag tillsammans med indikatorer följer förvaltningen upp 

nämndens verksamhetsmål. Måluppfyllelsen redovisas i en delårsrapport och en  
verksamhetsberättelse. Nämnden fastställer dessa rapporter och skickar dem till  

kommunstyrelsen. 
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I den strategiska planen anger fullmäktige vilken nämnd som är ansvarig för uppföljningen 

av respektive strategiskt mål. År 2021 följer kommunstyrelsen upp fyra strategiska mål 

och samhällsbyggnadsnämnden följer upp två. 

De strategiska målen följs upp av tjänstepersoner inom berörda förvaltningar. Mål- 

uppföljningen omfattar aktiviteter och åtgärder som direkt avser bidra till det strategiska 

målet i fråga, indikatorer som speglar kommunens utveckling i förhållande till varje  

strategiskt mål samt nämndernas uppföljning av verksamhetsmål som ska bidra till det 

strategiska målet. Resultaten av måluppföljningen redovisas till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige vid delårsbokslut och årsredovisning. 

3.4.3 Vision och mål i Tidaholms kommun 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska  

utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 

och nämnder har antagit. Visionen lyder:  

 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke 

och utveckling för både individ och företag. Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, 

vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra 

aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa gene-

ration och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfat-

tare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark 

handlingskraft och utveckling för individer och företag.  

Så här arbetar kommunen med mål 

Fullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden: 

• Attraktiv kommun 

• Medborgaren i fokus 

• Ett miljömässigt hållbart samhälle 

• Ett levande näringsliv 

• Attraktiv arbetsplats 

• God ekonomisk hushållning. 

För varje målområde har fullmäktige antagit en beskrivning av den önskade utvecklingen 

– en politisk viljeriktning. Dessa finns att läsa i Strategisk plan och budget 2021–2023.  

För att styra kommunens arbete i riktning mot vision och målområden har kommun-

fullmäktige antagit sex strategiska mål, ett för varje målområde. 

Varje strategiskt mål åtföljs av indikatorer. En väl vald indikator beskriver förhållanden 

som förändras i takt med att kommunen närmar sig målet. På så vis ger indikatorernas 

utveckling värdefull information vid uppföljning av målen och bedömning av mål- 

uppfyllelsen. 

Indikatorernas utfall bedöms på följande sätt: 

• Då utfallet för en indikator motsvarar 0–79 procent av målvärdet bedöms  

målvärdet vara ej uppnått (röd symbol). 

• Då utfallet motsvarar 80–99 procent av målvärdet bedöms målvärdet vara delvis 

uppnått (gul symbol). 

• Då utfallet motsvarar 100 procent av målvärdet eller mer, bedöms målvärdet 

vara uppnått (grön symbol). 
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För vissa indikatorer saknas utfall för år 2021, och i enstaka fall även år 2020. Avsaknad 

av utfall beror i regel på att nyckeltal och offentlig statistik ännu inte har publicerats, eller 

att en undersökning genomförs vartannat år med uppehåll år 2021. Då ett utfall saknas 

för år 2021 tas i stället det rapporterade utfallet från föregående år i beaktande vid 

värdering av måluppfyllelse.  

 

Målområde Strategiskt mål 

Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för 

det goda livet 

Medborgaren i fokus Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktig-

het, hög kvalitet och effektivitet 

Ett miljömässigt hållbart samhälle Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle 

Ett levande näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet 

och civilsamhället 

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

God ekonomisk hushållning Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 

Mål- och resultatuppföljning 

Årsredovisningen följer upp fullmäktiges Strategiska plan och budget 2021–2023. För varje 

strategiskt mål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och lärdomar 

som vuxit fram tack vare årets arbete. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att kommunen har uppnått målet 

 Gult betyder att kommunen delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att kommunen ej har uppnått målet 

Utgångspunkten vid bedömning av måluppfyllelse för strategiska mål är att måluppfyllelsen 

motsvarar det sammanvägda resultatet för de verksamhetsmål och indikatorer som knyts till 

det strategiska målet. Det vill säga, om merparten av berörda verksamhetsmål och mål-

värden för indikatorer är uppnådda, bedöms i regel även det strategiska målet vara upp-

nått. Detta resonemang kan även uttryckas på följande sätt: 

• Ett strategiskt mål bedöms vara uppnått då mer än 50 procent av indikatorerna 

för det strategiska målet samt nämndernas underliggande verksamhetsmål  

bedöms vara uppnådda, samtidigt som övriga indikatorer och verksamhetsmål 

bedöms vara delvis uppnådda, och inga indikatorer eller verksamhetsmål bedöms 
vara ej uppnådda.  

 

• Ett strategiskt mål bedömas vara ej uppnått då minst 50 procent av indikatorerna 

för det strategiska målet samt nämndernas underliggande verksamhetsmål  

bedöms vara ej uppnådda.  

 

• Vid övriga utfall bedöms det strategiska målet vara delvis uppnått. 
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Avvikelser från ovanstående modell för bedömning av måluppfyllelse kan ske då analysen 

av ett strategiskt mål visar att det de facto har skett en positiv, eller negativ, utveckling 

av större betydelse i förhållande till målet, trots att detta inte återspeglas av underliggande 

verksamhetsmål och indikatorer. Då bedömningen av måluppfyllelse avviker från 

ovanstående modell redovisas detta tydligt tillsammans med de argument och underlag 

som ligger till grund för denna bedömning. 

Vid uppföljningen av mål nedan återges delar av fullmäktiges strategier för respektive 

strategiskt mål i kursiv text. 

Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

Målområde    

Attraktiv kommun  1  

Medborgaren i fokus 1   

Ett miljömässigt hållbart samhälle  1  

Ett levande näringsliv  1  

Attraktiv arbetsplats  1  

God ekonomisk hushållning 1   

Kommunen har uppnått följande strategiska mål år 2021: 

• Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög 

kvalitet och effektivitet, inom målområdet Medborgaren i fokus. 

Kommunen har delvis uppnått följande strategiska mål år 2021: 

• Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civil-

samhället, inom målområdet Ett levande näringsliv. 

• Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats, inom målområdet Attraktiv 

arbetsplats. 

• Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle, inom mål-

området Ett miljömässigt hållbart samhälle. 

• Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda 

livet, inom målområdet Attraktiv kommun. 

Kommunen uppnår gällande målvärden för såväl resultat som soliditet. Samtidigt uppnås 

de strategiska målen helt respektive delvis. Därmed bedömer kommunen att det  

finansiella målet Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning är uppnått och 

att Tidaholms kommun har en god ekonomisk hushållning.  
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Målområde: Attraktiv kommun 

Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda  

livet. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar 

för det goda livet. 

 

Analys: År 2021 uppger 96 % av svarspersonerna i SCB:s medborgarundersökning att 

Tidaholms kommunen är en bra plats att bo och leva på. Detta placerar kommunen bland 

den tredjedel av 161 kommuner där invånarna trivs bäst. Detta talar för att Tidaholms 

kommun i många avseenden lyckas med att skapa förutsättningar för det goda livet.  

Samtidigt finns det utmaningar att hantera, inte minst vad gäller folkhälsa. Under 2021 

har antalet orosanmälningar för barn varit högre än väntat och effekter av pandemin kan 

ha påverkat folkhälsan negativt. 

Kommunen vill forma variationsrika och tillgängliga mötesplatser där alla människor kan må 

bra, känna trygghet, uppleva, leka, lära och växa. Kommunen vill också verka för ett aktivt 

och starkt idrotts-, kultur- och friluftsliv. Under 2021 medförde pandemin att invånarnas 

tillgång till kulturupplevelser och idrott begränsades. Som exempel kan nämnas att  

badhus och idrottshallar var stängda eller höll öppet med anpassningar och begräns-

ningar. Uthyrningen av Sagateatern helt upphörde under en lång tid. Biblioteket höll  

öppet med begränsningar vilket medförde lägre utlåningstal och färre besök. Även Det 

Litografiska Symposiet ställdes in, liksom många idrottsevenemang. Svårigheter att träffas 

under pandemin försvårade även arbetet inom äldreomsorg och verksamheter för  

funktionsnedsatta. Fritidsverksamheten inom LSS har varit stängd under hela året. 

Det är troligt att åtgärder för att minska smittspridning under pandemin medförde att 

färre insjuknade i covid-19, samtidigt som folkhälsan i kommunen påverkades negativt 

genom ökad social isolering och ett minskat deltagande i idrott- och föreningsliv.  

Samtidigt har kommunen arbetat för att skapa alternativ till stängda verksamheter. Under 

sommaren anordnades bland annat utomhusaktiviteter för barn och unga, vilket var 

mycket uppskattat. Sammantaget är det svårt att avgöra i vilken mån kommunen har 

lyckats med sin ambition att främja en god och jämlik folkhälsa vilket innebär att så många 

som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. 

En folkhälsofrämjande insats som tilldelats riktade budgetmedel år 2021 är SAM-kraft, 
ett tvärprofessionellt team som arbetar förebyggande inom förskolan med barn i  

åldrarna 0–5 år. Teamet jobbar med tidiga insatser kring barn där det finns en oro. Under 

2021 har projektet löpt på och givit resultat. vårdnadshavare som fått stöd av teamet 

har även rekommenderat insatsen till andra vårdnadshavare. 

Kommunen vill skapa förutsättningar och lyfta betydelsen för det livslånga lärandet och utbilda 

elever för framtida behov. Under 2021 har barn- och utbildningsnämnden i samverkan med 

näringslivsorganisationen startat ett SSA-råd (samverkan skola-arbetsliv) med  

representanter från näringsliv och skola. Syftet är att förbereda elever för att kunna göra 

välgrundade studie- och yrkesval, baserade självkännedom, valkompetens samt på  

kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar. Syftet är också att 

skapa ett forum för ökad kännedom om arbetslivets vardag samt ge arbetslivet djupare 

inblick i skolans värld. En samverkan har även inletts mellan arbetsmarknadsenheten och 

barn- och utbildningsförvaltningen med syfte att motivera ungdomar att slutföra sina 

studier. 
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Kommunen vill öka tillgång till ett varierat boende som passar alla. Kommunen har därför 

initierat nya planområden så att byggnation underlättas. Detta arbete har accelererats 

tack vare den riktade budgetprioritering som under 2019–2021 tillfört extra medel för 

arbetet med detaljplanering och planläggning. För närvarande finns flera villatomter till-

gängliga för byggnation av enbostadshus på Rosenberg. Arbete pågår för att ta fram yt-

terligare tomter i Kungslena och Ekedalen. Privata aktörer bygger både hyresrätter och 

bostadsrätter i kommunen. 

Uppföljningen av nämndernas 8 verksamhetsmål visar att: 1 mål är uppnått, 5 mål är 

delvis uppnådda och 2 mål är ej uppnådda år 2021. Av 31 indikatorer för det strategiska 

målet är målvärdet uppnått för 15, delvis uppnått för 12, samt ej uppnått för 4. För två 

indikatorer saknas utfall år 2020 och 2021. Kommunen lyckas väl uppnå indikatorer som 

mäter invånarnas uppfattning om kommunens utbud och verksamheter inom kultur, 

bibliotek, mötesplatser, idrott samt trygghet. Här är invånarna mer nöjda jämfört med 

genomsnittet i kommungruppen C7. En sammanvägd bedömning ger att det strategiska 

målet om en attraktiv kommun är delvis uppnått år 2021. 

Värdering: Målet är delvis uppnått år 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Efter pandemin drar kommunen lärdomen att 

det i viss mån går att ställa om till digitala lösningar och skapa alternativ för kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter, men att detta inte fullt ut kan ersätta nämndens ordinarie 

verksamheter och mötesplatser. Det kommer troligen ta tid innan alla tidigare besökare 

hittar tillbaka till verksamheterna. 

Barn- och utbildningsnämnden ser att arbete med kollegialt lärande inom skolan ger ökad 

kunskap, samsyn för ökad likvärdighet och kvalitet. Ett förslag är att prioritera likvärdig-

hetsanalyser för att i framtiden kunna styra fördelning av medel utifrån verksamheternas 

behov, för att stärka elevernas måluppfyllelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser att det krävs en omfattande samverkan med privata nä-

ringsidkare för att möjliggöra varierade boendemiljöer i hela kommunen ur flera aspekter 

så som geografiskt läge, upplåtelseform och kostnadsnivå. Det behöver även tilldelas  

tillräckliga resurser för detta arbete.  

 

Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jäm-

fö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- 

och småhus under året, antal per 

1000 invånare 

0,5 1  1,5    

Planberedskap för nya bostäder 

som kan byggas med stöd av alla 

gällande detaljplaner den 31/12, 

antal per 1000 invånare 

 - 0 20    

Andel som upplever Tidaholms 

kommun och det offentliga  

rummet som en positiv plats (%) 

51,8 % - 86,9 % 70 %    

Invånare med bra självskattat  

hälsotillstånd, andel (%) 
 67 % 67 % 73 %    

Förvärvsarbetande invånare  

20–24 år, andel (%) 
70,4 % 66,4 %  71,7 %    

Förvärvsarbetande invånare  

25–34 år, andel (%) 
81,6 % 81,2 %  83,2 %    
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Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jäm-

fö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Förvärvsarbetande invånare 

35–49 år, andel (%) 
85,2 % 85,9 %  86,5 %    

Förvärvsarbetande invånare 

50–59 år, andel (%) 
85,7 % 85,5 %  85,1 %    

Förvärvsarbetande invånare 

60–64 år, andel (%) 
72,4 % 72,2 %  76,1 %    

Invånare 0–19 år i ekonomiskt  

utsatta hushåll, andel (%) 
9,3 %   7,3 %    

Invånare 16–24 år som varken  

arbetar eller studerar, andel (%) 
7,5 %   8,4 %    

Elever i åk 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, hemkommun,  

andel (%) 

85,8 % 85,2 % 84,8 % 88 %    

Gymnasieelever med examen 

inom 4 år, hemkommun, andel 

(%) 

78,4 % 71,5 % 81,6 % 81 %    

Tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s, andel (%) 
75 % 92,5 % 86,45 % 95 %    

Antal evenemang inom  

kommunen (antal) 
867  268 750    

Tidaholm som kommun att leva 

och bo i (ranking) 
176 114 140 100    

Tillgången till kommunal service 

utanför centralorten, andel  

positiva svar (%) 

- - 57,5 % 70,1 % 70,1%   

Kommunen är en bra plats att bo 

och leva på, andel positiva svar 

(%) 

- - 95,5 % 90,2 % 90,2%   

Bra digitalt utbud av böcker och 

tidskrifter i kommunens bibliotek, 

andel positiva svar (%) 

- - 93,7 % 91,6 % 91,6%   

Bra utbud av böcker och  

tidskrifter i kommunens bibliotek, 

andel positiva svar (%) 

- - 97,3 % 95,2 % 95,2%   

Bra utbud av ställen för unga att 

träffas på i kommunen, andel  

positiva svar (%) 

- - 39,8 % 30,9 % 30,9%   

Kommunens arbete för att främja 

det lokala kulturlivet är bra, andel 

positiva svar (%) 

- - 60,6 % 52 % 52%   

Bra möjlighet att nyttja kommu-

nens idrotts- och motions- 

anläggningar, andel positiva svar 

(%) 

- - 67,3 % 72,6 % 72,6%   

Bra utbud av allmänna tränings-

platser utomhus i kommunen,  

andel positiva svar (%) 

- - 77,9 % 59 % 59%   

Bra utbud av belysta motionsspår 

i kommunen, andel  

positiva svar (%) 

- - 79,3 % 65 % 65%   

Bra utbud av friluftsområden i 

kommunen, andel positiva svar 

(%) 

- - 93,7 % 85,3 % 85,3%   
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Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jäm-

fö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Bra öppettider vid kommunens 

idrotts- och motionsanläggningar, 

andel positiva svar (%) 

- - 56,4 % 68,8 % 68,8%   

Problem med hot och  

trakasserier på nätet i kommunen, 

andel positiva svar (%) 

- - 13,9 % 15,8 % 15,8%   

Problem med inbrott eller stölder 

i kommunen, andel instämmande 

svar (%) 

- - 56,4 % 48,4 % 48,4%   

Problem med narkotikahandel i 

kommunen, andel som  

instämmer (%) 

- - 52,7 % 52,5 % 52,5%   

Problem med störande trafik med 

motorfordon i kommunen, andel 

som instämmer (%) 

- - 57 % 36,4 % 36,4%   

Problem med våldsbrott i  

kommunen, andel som instämmer 

(%), 

- - 24,4 % 29,8 % 29,8%   

Trygg utomhus i området där du 

bor när det är mörkt ute, andel 

positiva svar (%) 

- - 80,7 % 76,2 % 76,2%   

För nyckeltalet gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), är utfallet 

för kvinnor 84,7 procent och utfallet för män 79,2 procent år 2021. För övriga  

indikatorer finns ej utfall per kön. 

Följande utfall har ännu inte offentliggjorts. 

• Utfall år 2021 avseende Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus publiceras 

av Kolada vecka 18 år 2022.  

• Utfall år 2021 avseende Förvärvsarbetande invånare publiceras av Kolada vecka 

48 år 2022. 

• Utfall år 2020 avseende Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll publiceras 

av Kolada vecka 15 år 2022.  

• Utfall år 2020 avseende Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar publi-

ceras av Kolada vecka 50 år 2022. 

• SKR har inte publicerat nya data avseende planberedskap för nya bostäder som 

kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12 för Tidaholms kom-

mun sedan år 2017. 
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Målområde: Medborgaren i fokus 

Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög  

kvalitet och effektivitet. 

 

Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av  

delaktighet, hög kvalitet och effektivitet. 

 

Analys: Kommunen vill aktivt skapa förutsättningar för delaktighet, möjlighet till påverkan 

och inflytande för medborgarna utifrån olika intressentgrupper. Den 5 september 2021  

anordnade kommun en folkomröstning efter ett folkinitiativ och beslut från kommun-

fullmäktige. Folkomröstningen som var den första att anordnas av Tidaholms kommun 

hade ett valdeltagande på 37,6 procent. I oktober beslutade fullmäktige att folk- 

omröstningens resultat ska respekteras och att Lindängen åter ska öppnas som särskilt 

boende för äldre. 

Kommunen vill tillhandahålla väl fungerande verksamheter och verka för en effektiv och  

rättssäker ärendehantering som upplevs som trygg och professionell. Flera undersökningar 

har pekar på att invånarna upplever kommunens verksamheter som väl fungerande I 

SCB:s medborgarundersökning år 2021 anser 84,4 % att Tidaholms kommun sköter sina 

olika verksamheter bra, vilket placerar Tidaholm bland den tredjedel av de 161  

kommunerna som får bäst betyg av sina invånare. En än större andel är nöjda med  

kommunens barnomsorg, skola, vuxenutbildning, bibliotek och verksamhet för personer 

med funktionsnedsättning. Totalt 67 procent av respondenterna instämmer i att social-

tjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, vilket är det näst 

bästa resultatet av alla 161 kommuner. Även den senaste uppföljningen av brukarnas 

nöjdhet inom social- och äldreomsorgen i Tidaholm ger mycket fina resultat, i Tidaholm 

och jämfört med riket. 

Under 2021 har tjänstemän och förtroendevalda politiker genomgått utbildningar med 

syfte att stärka kvaliteten i ärendehanteringen och kommunens följsamhet mot bland 

annat förvaltningslagen. En digital handbok för kommunpolitiker kommer att lanseras till 

sommaren 2022. 

Kommunen vill att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av 

kommunens medarbetare. Under 2021 har kommunen öppnat ett Kontaktcenter i stads-

husets reception. Kontaktcentret är en servicefunktion som ger invånare service redan 

vid en första kontakt med kommunen. Enligt SCB:s medborgarundersökning år 2021 

anser 72 procent att det fungerar bra att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, 

medan 82 procent anser att de får ett bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i 

kommunen. I båda fall ligger Tidaholm en bit över genomsnittet för kommunerna som 

deltar i undersökningen. 

Tillgänglig service och verksamhet är en förutsättning för ett bra bemötande. Under 2021 

har kultur- och fritidsnämnden flyttat två besöksverksamheter till tillgänglighets- 

anpassade lokaler. Kommunen har även inlett ett omfattande arbete för att säkerställa 

skärpta lagkrav om tillgänglig information. Kommunens hemsida lever nu upp till de 

skärpta lagkraven (enligt WCAG). 

Kommunen vill bidra till spridning av det demokratiska perspektivet och förmedla hur olika 

samhällsfrågor hänger samman. Under året har pandemin försvårat arbetet med  

medborgardialoger liksom arbete med att tillgodose barns rätt att få tycka till i frågor 

som berör dem. Det är av stor vikt att detta arbete återupptas så snart det är möjligt, 
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så att fortsatt digitalisering och verksamhetsutveckling sker med kunskap om invånarnas 

behov. Kommunens hemsida har dock utökats med information om hur den enskilda 

invånaren kan påverka kommunpolitiken. 

Uppföljningen av nämndernas verksamhetsmål visar att 5 verksamhetsmål har uppnåtts 

år 2021 och att 5 verksamhetsmål delvis har uppnåtts. Det finns 8 indikatorer för det 

strategiska målet. Målvärdet är uppnått för 6 indikatorer, varav 5 utgörs av frågor i SCB:s 

medborgarenkät. Målvärdet är delvis uppnått för 1 indikator och ej uppnått för 1 indika-

tor. En sammanvägd bedömning ger att det strategiska målet är uppnått år 2021. 

Värdering: Det strategiska målet är uppnått år 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Kommunen har under 2021 i viss mån saknat de 

personella resurser som krävs för att både utföra det löpande administrativa arbetet och 

bedriva utvecklingsarbete i enlighet med de strategiska mål som kommunfullmäktige  

antagit, vad gäller ärendehantering, informationssäkerhet och rättssäkerhet. Detta  

innebär att utvecklingsarbete försenas då det löpande administrativa arbetet periodvis 

blir mer omfattande. 

Förbättringar i samband med betygsättning och utredningar av olika slag kan ytterligare 

stärka kvalitet, delaktighet och rättssäkerhet inom skolverksamheten. 

För att förbättra den kommunala vården och omsorgen ytterligare krävs förbättrad  

personalkontinuitet inom hemtjänsten samt åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och 

nedsatt munhälsa för vissa grupper.  

 

Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jämfö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Antal e-petitioner som behandlats 

av kommunfullmäktige per år 
  5 10    

Synpunktshantering – andel  

synpunkter som besvaras inom 10  

arbetsdagar (%) 

  84 % 100 %    

Användning av e-tjänster i  

Tidaholms kommun (antal ärenden) 
 527 1 285 580    

Invånarnas möjlighet till insyn och 

inflytande över kommunens beslut 

och verksamheter är bra, andel  

positiva svar (%) 

- - 21,5 % 19,1 % 19,1%   

Att få svar på frågor till kommunen 

fungerar bra, andel positiva svar (%) 
- - 71,9 % 67,1 % 67,1%   

Bra bemötande vid kontakt med 

tjänsteperson i kommunen, andel 

positiva svar (%) 

- - 81,6 % 80,1 % 80,1%   

Möjlighet att delta aktivt i arbetet 

med att utveckla kommunen  

fungerar bra, andel positiva svar (%) 

- - 34,6 % 33,5 % 33,5%   

Möjlighet att påverka politiska be-

slut i kommunen fungerar bra,  

andel positiva svar (%) 

- - 31,8 % 26,9 % 26,9%   

Kommunens sammanvägda bedömning av måluppfyllelsen för det strategiska målet  

avviker från kommunens modell för mål- och resultatuppföljning, enligt vilken strategiska 

mål kan bedömas vara uppnådda då ”inga indikatorer eller verksamhetsmål bedöms vara 

ej uppnådda” (se avsnitt 3.4.3.2). 
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År 2021 är indikatorn Antal e-petitioner som behandlats av fullmäktige per år ej uppnådd. 

Denna indikator utgör 5 procent av underlagen som vägs samman vid bedömning av 

måluppfyllelsen för det strategiska målet. Indikatorn mäter en liten del av kommunens 

samlade verksamhet inom målområdet Medborgaren i fokus. Övriga mål och indikatorer 

(17) uppnås helt (61 procent) respektive delvis (33 procent). Kommunen anser att det 

strategiska målet är uppnått, trots att en indikator ej är uppnådd år 2021, därför att en 

övervägande del av underlaget visar på måluppfyllelse helt eller delvis, samtidigt som 

dessa underlag följer upp en större del av kommunens verksamhet i förhållande till det 

strategiska målet 
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Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart  

samhälle. 

 

Analys: Tidaholms kommun har förbundit sig att arbeta i riktning mot Sveriges klimat-

mål för att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 samt Västra Götalands  

regionens klimatmål för att vara en fossiloberoende region 2030. Tidaholms kommun är 

sedan år 2020 även ansluten till Klimat 2030, ett arbete som samordnas av Västra  

Götalandsregionen. Här följer en uppföljning av de fyra klimatlöften som Tidaholm har 

antagit inom ramen för detta samarbete. 

1. Kommunen har ett arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en koldioxidbudget. 

Samhällsbyggnadsnämnden antog i juni 2021 en koldioxidbudget för år 2020–2040 (en 

plan för att minska kommunens koldioxidutsläpp) samt en tillhörande strategisk  

handlingsplan. Under året har kommunen haft ett starkt fokus på arbetet med koldioxid-

budgeten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att koldioxidbudgeten ger en bra  

vägledning om i vilken omfattning aktiviteter inom hållbarhetsområdet behöver genom-

föras. VA-plan, energieffektiviseringar och arbete med matsvinn är exempel på  

hållbarhetsåtgärder som kommunen har arbetat med under 2021 och som utvecklas  

vidare år 2022. Kommunen har även tagits fram en kommunikationsplan för att motivera 

och möjliggöra för invånarna att fatta klimatsmarta beslut. 

2. Kommunen gör investeringar för energieffektiviseringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under våren 2021 antagit en strategi för ekologisk  

hållbarhet som omfattar en bred uppsättning åtgärder, inklusive ytterligare energi- 

effektivisering i kommunens fastigheter. Arbete med energieffektiviseringar har inletts 

under år 2021 och fortgår år 2022. 

3. Kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal och 4. Kommunen 

analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. 

Kommunledningsförvaltningen arbetar för att kommunens klimatlöften om inköp och 

upphandling ska bli ett naturligt inslag i alla upphandlingar och inköp. Sedan augusti 2021 

sker detta arbete i samarbete med kommunens miljöstrateg, vars uppdrag är att sam-

ordna och driva kommunens miljöarbete. Kommunen samverkar även med flera grann-

kommuner för att nå klimatlöften om upphandling. Miljökrav ställs bland annat vid upp-

handling av IT-utrustning. 

Kommunen vill planera och sköta kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk 

mångfald främjas i både stad och på landsbygd. Urbana ängar har skapats i delar av kom-

munen för att främja den biologiska mångfalden och pollinatörer. Arbete med att be-

kämpa invasiva växter pågår. 

Kommunen vill se till att det finns god tillgång och bra kvalitet på vatten oavsett om dess 

ursprung är ett grundvatten eller ytvatten. Under våren 2021 slutförde samhällsbyggnads-

nämnden en vatten- och avloppsöversikt, vilket är ett led i att ta fram en ny vatten- och 

avfallsplan.  
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Kommunen vill även sträva efter grön finansiering och hållbara placeringsalternativ. De 

nyupptagna lån som kommunen har tagit under 2021, samt de lånen som kommunen har 

omtecknat under året, har skett med grön finansiering. 

Kommunen vill öka andelen svensk och närodlad mat som serveras inom kommunens  

verksamheter. Andelen svenska animalier (kött och chark) har ökat varje år sedan 2018 

och uppgår till 93,8 procent år 2021. Andelen ekologiska livsmedel uppgår, sedan år 

2018, till 25,1 procent. 

En summering av nämndernas 5 verksamhetsmål visar att 2 mål har uppnåtts. Kultur- 

och fritidsnämndens verksamheter är fortsatt miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. 

Kommunledningsförvaltningen har bland annat utvecklat arbetet med återvinning och 

återbruk av IT-utrustning då det är möjligt. Två verksamhetsmål har delvis uppnåtts. 

Social- och omvårdnadsnämnden har ökat antalet elcyklar och elbilar för att minska verk-

samheternas miljöpåverkan, men nämndens miljöarbete har också försenats på grund av 

pandemin. Samhällsbyggnadsnämnden har ett pågående arbete med att genomföra den 

ekologiska hållbarhetsstrategin. Ett mål är ej uppnått. Barn- och utbildningsnämnden har 

inte lyckats minska antalet utskrifter, utan i stället ökat antalet år 2021. Förvaltningen 

kommer att analysera vad detta beror på och vidta åtgärder. 

Det finns 10 indikatorer för det strategiska målet. Målvärdet är uppnått för 8 av dessa 

indikatorer, varav sex avser invånarnas nöjdhet med kommunens klimat- och miljö- 

arbete. Enligt SCB:s medborgarundersökning år 2021 är kommunens invånare mer nöjda 

med kommunens arbete på detta område jämfört med genomsnittet i kommungruppen 

C7. Tidaholm stiger även kraftigt i kommunrankingen Aktuell hållbarhet, från plats 249 

till 162. Kommunen har dock inte utökat andelen vattentäkter med vattenskyddsområde, 

varför målvärdet för denna indikator ej uppnås. 

En sammanvägd bedömning ger att det strategiska målet är delvis uppnått. Kommunen 

uppnår flertalet indikatorer, men ännu återstår det för nämnderna att uppnå tre av fem 

verksamhetsmål. 

Värdering: Målet är delvis uppnått år 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Ett övergripande arbete med hållbar utveckling 

behöver intensifieras i hela kommunen. I nämndernas verksamhetsberättelser framförs 
flera föreslag om hur kommunens verksamheter kan bli mer hållbara. Några förslag är 

att möjliggöra arbete hemifrån även efter pandemin, kartlägga utskrifter och hur dessa 

kan minskas, förbättra källsorteringen och återvinningen på kommunens arbetsplatser, 

förbättra kommunens återbruk av inventarier och utrustning, samt att ställa tydliga mil-

jökrav vid kommande upphandlingar av bland annat skrivare och kopiatorer. Ytterligare 

en möjlighet är att fler nämnder tar efter kultur- och fritidsnämnden och låter miljö-

diplomera sina verksamheter, samt att ersätta fler fossildrivna fordon med fordon som 

drivs av el eller andra fossilfria drivmedel. 
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Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jäm-

fö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Tidaholms kommuns placering i Ak-

tuell hållbarhet/Miljöaktuellts kom-

munranking 

178 249 162 145    

Vattentäkter med vattenskydds- 

område, andel (%) 
50 % 50 % 50 % 100 %    

Insamlat mat- och restavfall,  

kg/person 
216 212,5 211,2 219    

Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%) 
25 % 24 % 25,1 % 25 %    

Hämtningen av hushållsavfall fungerar 

bra, andel positiva svar (%) 
- - 97,8 % 92,5 % 92,5%   

Utbudet av platser för förpacknings-

återvinning är bra, andel positiva svar 

(%) 

- - 89,7 % 84,9 % 84,9%   

Möjligheten att återvinna avfall utan 

transport med bil är bra, andel  

positiva svar (%) 

- - 39,8 % 37,8 % 37,8%   

Kommunens arbete för att minska 

miljö- och klimatpåverkan i egna 

verksamheter är bra, andel (%) 

- - 71,1 % 63,8 % 63,8%   

Information från kommunen om vad 

enskilda kan göra för att minska sin 

miljö- och klimatpåverkan fungerar 

bra, andel positiva svar (%) 

- - 54,4 % 51,6 % 51,6%   

Kommunens arbete för att  

säkerställa tillgången till dricksvatten 

är bra, andel positiva svar (%) 

- - 93,7 % 85,2 % 85,2%   

Indikatorn Miljöbilar i kommunorganisationen utgår. Denna indikator tillkom i Strategisk 

plan- och budget 2021–2023. Kolada har dock beslutat att inte längre uppdatera detta 

nyckeltal efter år 2020. 

Följande utfall har ännu inte offentliggjorts: 

• En jämförande uppgift (ett genomsnitt för alla kommuner i Sverige) vad gäller 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) publiceras av Kolada vecka 11 år 

2022. 

• Jämförande uppgifter (genomsnitt för alla kommuner i Sverige) vad gäller Insam-

lat mat- och restavfall, kg/invånare (justerat) samt Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, andel (%) är försenat. Uppgifterna skulle ha publicerats av Kolada 

vecka 41 år 2021. 
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Målområde: Ett levande näringsliv 

Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och  

civilsamhället. 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för  

näringslivet och civilsamhället. 

 

Analys: Tidaholms kommun vill arbeta för ett gott företagsklimat genom dialog, snabb,  

rättssäker och effektiv ärendehantering. Under våren 2021 antog kommunstyrelsen tre  

fokusområden för den nya näringslivsorganisationens arbete med att främja näringslivets 

utveckling och förbättra företagsklimatet i kommunen. I korthet handlar det om att  

upprätta en aktiv dialog mellan kommunen och näringslivet för en förstärkt förståelse av 

respektives verksamheter, att bibehålla, utveckla och expandera näringslivet i kommunen 

samt att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. 

År 2021 avsattes särskilda medel för att erbjuda feriepraktik till elever i åk 1 och åk 2 på 

gymnasiet. Detta var en riktad budgetprioritering med syfte att främja företagsklimatet i 

Tidaholms kommun. Trots pandemin lyckades kommunen erbjuda feriepraktik till 

98 procent av de ungdomar som ansökt om en plats under sommaren 2021. 

Kommunen vill också underlätta för företagare och organisationer att nyetablera eller utveckla 

sina verksamheter. Näringslivsorganisationen arrangerar därför regelbundet olika forum 

för utbyte och dialog med företagare i kommunen. Kommunen vill på detta sätt även 

underlätta för näringslivet genom att informera om processer för olika tillstånd, mark-

användning och etablering i kommunen. Under pandemin har sådana fysiska träffar till 

stor del ersatts av digitala videomöten. 

Lokal arbetskraft med attraktiv kompetens är en förutsättning för att det lokala närings-
livet ska utvecklas i kommunen. Detta förutsätter att unga invånare intresserar sig för 

de branscher och arbetsgivare som verkar i kommunen. Prao (praktisk arbetslivs- 

orientering i åk 8 och 9) och APL (arbetsplatsförlagt lärande i vissa gymnasieprogram) är 

erfarenheter som har betydelse för elevernas framtida studie- och yrkesval. I Tidaholm 

behöver samarbetet mellan kommun och lokala arbetsgivare utvecklas för att anskaffa 

tillräckligt många APL-platser och säkerställa att eleverna möter utbildade handledare på 

arbetsplatserna. Under 2021 har inga handledare vid arbetsplatserna genomgått hand-

ledarutbildning. 

Kommunen arbetar även med att etablera en samverkan mellan arbetsmarknadsenhet 

(AME), skolor och näringslivsorganisationen. Syftet med samverkan är att tidigt fånga upp 

unga personer innan de hamnar i utanförskap samt att vägleda invånare som befinner sig 

långt från arbetsmarknaden till arbete eller studier som stärker individens möjligheter 

på arbetsmarknaden. 

Kommunen vill ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Under 2021 har  

samhällsbyggnadsnämnden fokuserat på planering och planläggning av industriområdet 

Marbotorp. Detta arbete fortgår under 2022. 

Kommunen vill stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar, fortsätta att stimulera 

besöksnäringen genom digitala forum, samt implementera och arbeta för den lokala  

attraktionskraften och stärka Tidaholms platsvarumärke. Kultur- och fritidsnämnden arbetar 

för att utveckla besöksnäringen genom att stötta idrottsevenemang, kulturevenemang 

och friluftsliv på Hökensås. År 2021 ställdes många evenemang in på grund av pandemin 

och endast ett av de större återkommande idrottsarrangemangen i kommunen 
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genomfördes. Samtidigt ökade antalet besökare på Hökensås. 

Sammanfattningsvis har pandemin förändrat förutsättningarna för kommunens arbete för 

ett levande näringsliv år 2021. I flera fall har kommunen dock hittat alternativa och  

tillfälliga vägar framåt. Pandemin till trots ökade antal startade bolag i Tidaholms kommun 

för tredje året i rad. Antalet var 63 år 2019, 74 år 2020 och 86 år 2021. Under samma 

period har kommunen stigit kraftigt i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas 

företagsklimat. Detta talar för att kommunens arbete för ett levande näringsliv har haft 

effekt. 

Uppföljningen av nämndernas 7 verksamhetsmål visar att 1 mål är uppnått, 5 mål är delvis 

uppnådda och 1 mål är ej uppnått. Kommunen har uppnått målvärdet för 1 indikator, 

delvis uppnått målvärdet för 1 indikator och ej uppnått målvärdet för 2 indikatorer. För 

en indikator saknas aktuellt utfall. En sammanvägd bedömning ger att det strategiska 

målet är delvis uppnått. 

Värdering: Det strategiska målet är delvis uppnått år 2021. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: År 2022 fortsätter näringslivsorganisationens 

arbete med att främja näringslivets utveckling och förbättra företagsklimatet i  

kommunen, utifrån kommunstyrelsens tre fokusområden. Kultur- och fritidsnämnden 

kommer att följa pandemins effekter på ideella föreningar i kommunen, med målet att 

underlätta föreningarnas återhämtning.  

 

Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jämfö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Tillgänglig andel planlagd  

industrimark utifrån helhet 

(%) 

30,84 % 21,5 % 9 % 40 %    

Företagsklimat,  

sammanfattande omdöme 

(Insikt) 

72   76    

Placering i Svenskt  

näringslivs företagsklimat 
193 154 152 140    

Antal gästnätter 54 818 68 701  90 000    

Antalet nya företag per 

1.ooo invånare, Nyföretag-

arbarometern 

2,8 3,3  3,3    

Utfall för år 2021 saknas avseende företagsklimat då mätningen inte genomfördes  

under 2021.  

Följande utfall har ännu inte offentliggjorts. 

• Utfall för år 2021 avseende gästnätter publiceras i april 2022.  
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3.4.4 Uppsiktsplikt 

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 

gemensamma nämnders verksamhet, verksamhet enligt avtalssamverkan, verksamhet i 

kommunala bolag samt verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (2017:725) har kommunstyrelsen en så kallad förstärkt 

uppsiktsplikt över kommunala bolag. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut, 

för varje kommunalt aktiebolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska  

kommunstyrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Uppsiktsplikten syftar till att kommunstyrelsen ska kontrollera att kommunensverk-sam-

het bedrivs och utvecklas i enlighet med lagar, förordningar och beslutade styr- 

dokument. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska följa  

utvecklingen inom nämnder och kommunala bolag. Uppsiktsplikten innefattar även verk-

samheter där det finns avtalssamverkan och verksamhet i kommunalförbund som  

Tidaholms kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsen har utifrån uppsiktsplikten rätt att göra påpekanden, lämna råd och 

anvisningar samt lämna förslag till kommunfullmäktige om eventuella förändringar. 

Så här arbetar kommunstyrelsen med uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens ansvar för att utöva uppsikt omfattar hela den kommunala  

koncernen. Uppsiktpliktens genomförande tar sin utgångspunkt i reglemente, budget, 

strategisk plan samt ägardirektiv. Uppsiktsplikten är nära sammankopplad med kommun-

styrelsens uppgift att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i stort. 

Kommunstyrelsen har till uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. 

Uppsikten utövas genom: 

• Uppföljning av vision, mål och indikatorer samt uppdrag 

• Uppföljning av finansiella mål och budget 

• Uppföljning av intern kontroll och riskanalyser (beskrivs i nästa avsnitt). 

Ytterligare delar i uppsikten är att kommunstyrelsen tar del av protokoll och annan 

dokumentation från nämnder, bolag och kommunalförbund. 

En viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt är dialogmöten mellan kommunstyrelsens 

presidium och presidiet i respektive nämnd och bolag. Dessa dialogmöten sker minst 

fyra gånger per år för respektive nämnd. Vid dialogmöten fattas inga beslut. Om beslut 

av något slag krävs initieras sådana ärenden i särskild ordning. 

Kommunstyrelsen behandlar årligen även en rad ärenden med syfte att utöva uppsikt 

över nämnder och bolag: 

• Utöver delårsrapporter har nämnder under 2021 rapporterat månadsvis till   

kommunstyrelsen avseende utveckling av verksamhet och ekonomi. Nämnder 

och bolag ska vid väsentliga avvikelser upprätta och inkomma med åtgärdsplaner. 

• Kommunstyrelsen följer två gånger per år upp de e-förslag som har beretts och 

beslutats i nämnd samt de e-förslag och motioner som har inkommit till  

full-mäktige men som inte har slutbehandlats. 
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• Kommunstyrelsen gör en årlig uppföljning av de beslut som fattats av  

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och som inte ännu har verkställts. 

• Kommunstyrelsen inhämtar nämndernas uppföljning av nämndernas   

avtalssamverkan. 

• Kommunstyrelsen följer upp hela kommunens arbete med synpunkter och   

felanmälan. 

• Kommunstyrelsen bereder ärendet om uppföljning av det systematiska  

arbetsmiljöarbetet i Tidaholms kommun och överlämnar uppföljningen till  

kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsen behandlar ärendet kring ändamålsefterlevnad i de kommunala 

bolagen samt efterlevnad av bolagens ägardirektiv.  

Som ett led i uppsiktsplikten kan kommunstyrelsen vidta följande åtgärder: 

• Begära in yttranden och upplysningar från berörda verksamheter.  

• Begära kompletterande uppgifter kring en specifik fråga.  

• Göra påpekanden och lämna råd eller anvisningar till nämnder och styrelser. 

• I ett specifikt ärende ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra dialog 

med presidiet för berörd nämnd kring detta.  

Om det är nödvändigt med andra åtgärder ska kommunstyrelsen föreslå kommun- 

fullmäktige att agera. Ett exempel på detta kan vara beslut om att en nämnd ska vidta 

åtgärder för att få sin budget i balans. 

Uppföljning av uppsiktsplikt 

Under 2021 har kommunstyrelsen inte fattat några beslut eller vidtagit några åtgärder 

mot en nämnd som en följd av uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen har dock fått åter-

rapportering från två nämnder gällande två specifika ärenden som hanterats utifrån  

uppsiktsplikten. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021 att utöka antalet dialogtillfällen med bolagen 

samt att kommunstyrelsen två gånger per år ska få en redovisning från TBAB angående 

större investeringsprojekt. Den 7 oktober 2021 2021-10-07 anordnades därför en 

heldag för ägardialog där kommunstyrelsen, fullmäktiges presidium och bolagsstyrelsen 

träffades för att påbörja en diskussion kring det långsiktiga målet för kommunens bolag. 

Under dagen diskuterades bland annat roller, ägardirektiv och långsiktiga mål och 

strategier. Arbetet med ägardialog med bolagen kommer att fortsätta. Under 2022 ska 

fler dialogmöten anordnas. 

Under covid-19-pandemin har kommunstyrelsen även inhämtat samtliga nämndbeslut 

och delegationsbeslut som fattats på grund av pandemin. Detta för att kunna följa de 

åtgärder som nämnderna vidtagit under pandemin. 

Kommunstyrelsen ser behov av att tydliggöra hur arbetet och uppföljningen av uppsikts-

plikten organiseras utöver vad som finns angivet i reglementet. En riktlinje för kommun-

styrelsens uppsiktsplikt kommer därför att beredas och antas under år 2022.  
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3.4.5 Intern kontroll 

Intern kontroll är en process vars syfte är att säkerställa att kommunens verksamheter: 

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

• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 

• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 

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

hindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 

kontroll inom kommunens verksamheter. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att 

organisera den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. 

Så här arbetar kommunen med intern kontroll 

Kommunfullmäktige reglerar kommunkoncernens arbete och ansvar för intern kontroll 

genom sitt reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har därefter antagit en 

riktlinje för intern kontroll vars syfte är att komplettera reglementet genom att förtydliga 

hur det praktiska arbetet med intern kontroll ska bedrivas. 

I riktlinjen framgår att varje nämnd ska arbeta utifrån följande process: 

1. Förvaltningen genomför en riskanalys. 

2. Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan. 

3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan. Beslutet skickas till  

kommunstyrelsen. 

4. Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder. 

5. Förvaltningen redovisar utförda kontroller. Beslut fattas i nämnd/bolagsstyrelse 

och skickas till kommunstyrelsen. 

6. Förvaltningen genomför eventuella åtgärder. 

7. Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska även lämna 

en uppföljning av nämndens/bolagsstyrelsens arbete (process) med den interna 

kontrollen. Uppföljningen redovisas till nämnden/bolagsstyrelsen i samband med 

antagande av nästkommande intern kontrollplan. 

Det första momentet i processen för intern kontroll är att nämnden inventerar vilka 

risker verksamheten utsätts för och vilken påverkan på verksamheten ett realiserande 

av dessa risker skulle medföra. Nämnden upprättar sedan en intern kontrollplan som 

omfattar de risker som bedöms vara mer sannolika och vars konsekvenser för verk-

samheten bedöms vara påtagliga eller medföra stora kostnader. Därefter vidtar nämnden 

förebyggande åtgärder med syfte att minska riskerna och förhindra skada för kommunen. 

Nämnden ska också utföra kontroller som följer upp riskerna och vid behov vidta  
åtgärder för att rätta till fel eller brister. På så sätt är arbetet med intern kontroll ett 

verktyg med vilket nämnden utvecklar och förbättrar verksamhetens olika processer. 

Respektive nämnd har en skyldighet att löpande följa upp systemet för intern kontroll 

samt ska rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen ska sedan, med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter, 

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll.  
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Resultat av intern kontroll 

Samtliga nämnder har inkommit till kommunstyrelsen med en uppföljning av åtgärder för 

2020/2021 samt antagit nya planer för intern kontroll avseende perioden 2021/2022. 

Nämnderna har baserat sina planer för intern kontroll på riskanalyser. 

Samtliga nämnder har även gjort en uppföljning och bedömning av nämndens arbete med 

intern kontroll perioden 2020/2021. Kommunstyrelsen har utifrån nämndernas upp- 

följningar sammanställt en rapport som har hanterats för beslut i kommunstyrelsen. 

I uppföljningen framgår att nämnderna har bedömt att de har en god intern kontroll och 

att arbetet till stor del fungerar bra. Arbetet med riskanalys bedöms fungera tillfreds-

ställande. Riskanalyserna utgör även underlag vid utformning av planer för interna  

kontroll. Däremot bedömer en nämnd (barn- och utbildningsnämnden) att alla verk-

samheter inte är delaktiga i arbetet med riskanalysen. 

Nämnderna bedömer även att det nu finns relevant och konsekvent granskningsmetoden 

vilket är en förbättring från förra årets uppföljning. Kommunledningsförvaltningen har 

arbetat under 2020 och 2021 med att ta fram fungerande och relevanta metoder samt 

att ta fram underlag för nämnderna att använda i framtagandet av kontroller. 

Nämndernas uppföljning av arbetet med intern kontroll påvisar dock ett fortsatt behov 

av utökad utbildning och information kring intern kontroll. Utbildningen och informa- 

tionen bör syfta till att skapa en bredare förankring kring vad intern kontroll är och 

fungerar. Flera nämnder har även påvisat vikten av att tydliggöra informationen om intern 

kontroll vid introduktionen av nyanställda. 

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2022 att, i samband med nya intranätet, 

utöka informationen kring intern kontroll, publicera material för de som arbetar mer 

specifikt med granskning och uppföljning samt även ta fram en mer generell utbildning 

som kan användas vid introduktion av nyanställda och/eller personal som inte tidigare 

fått utbildning i intern kontroll. 

Nämnderna framhåller även att det är viktigt att fram förvaltningsspecifika rutiner för 

varje nämnd som mer detaljerat reglerar hur arbetet med intern kontroll ska gå till. 

Arbetet med förvaltningsspecifika rutiner påbörjades under 2021 där till exempel 

samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med internt årshjul för intern kontroll etc. Vissa 

nämnder såsom social- och omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har 

däremot inte påbörjat arbetet med förvaltningsspecifika rutiner och bör därför göra 

detta under 2022. 

Under 2022 kommer kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag på reviderad 

riktlinje för Intern kontroll. Förslaget kommer att innebära en något förändrad arbets-

process där det kommer förtydligas att kontroller kan genomföras under hela verk-

samhetsåret och inte enbart följas upp i mars månad utan även i november månad. 

Tanken är att nämnden därmed kommer att två gånger per år både följa upp kontroller 

samt genomförda åtgärder i stället för att enbart följa upp genomförda kontroller i mars 

och därefter följa upp genomförda åtgärder i november. 

Redovisningen av den interna kontrollen kommer även att förändras något från och med 

år 2022. Den uppföljning som sker i november månad kommer då att presenteras i en 

egen rapport, och inte som ett avsnitt i förslaget till nästkommande års interna kontroll-

plan. 
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3.4.6 Verksamhetsberättelser 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ och har ett övergripande ansvar 

för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Under 2021 har samtliga enheter vid kommunledningsförvaltningen påverkats av  

pandemin. För att undvika smittspridning på arbetsplatsen har förvaltningens och  

styrelsens arbete huvudsakligen skett på distans. Under oktober och november kunde 

förvaltningens medarbetare återgå till sina ordinarie arbetsplatser i stadshuset. Under 

december införs åter restriktioner och påbud om att arbeta hemifrån. 

Sommaren 2020 väckte en samhällsförening ett folkinitiativ i enlighet med lagen om  

kommunal folkomröstning. I januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att det ska hållas 

en folkomröstning. Den kommunala folkomröstning som ägde rum den 5 september 

2021 var den första att anordnas av Tidaholms kommun någonsin. Genomförandet av 

folkomröstningen fungerade väl, men innebar också en periodvis kraftigt ökad arbets-

belastning för kommunledningsförvaltningens kansli. 

Personalstyrkan i arbete per 2021-12-31, oavsett per anställningsform, var 40 anställda 

motsvarande 39 årsarbetare. 

Barn- och utbildningsnämnd 

Pandemin har fortsatt påverkat alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 

och medfört hög arbetsbelastning. Att anpassa för alla olika situationer har krävt ett 

tydligt ledarskap med stor flexibilitet och ett fokus på samverkan och information.  

Närundervisning har genomförts i alla verksamheter under hösten. Starten på vår- 
terminen har dock varit mycket ansträngd utifrån stor smittspridning och hög frånvaro. 

Ett led i detta blir att planera för att kompensera elever utifrån hög frånvaro och erbjuda 

undervisning på olika sätt. 

Trots svårigheterna i pandemins spår har barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt att 

utveckla verksamheterna mot uppsatta mål. Att leda och bedriva förändring och ut- 

veckling under pressade förhållande har varit en utmaning men tillsammans har  

barn-  och utbildningsförvaltningens verksamheter efter bästa förmåga hållit i och hållit 

ut. 

I verksamhetsberättelsen redogörs av utveckling och måluppfyllelsen för nämndens åtta 

verksamhetsmål. Förutom måluppföljningen för de åtta målen innehåller rapporten en 

redovisning av personal och ekonomi samt en redogörelse av Kulturskolans verksamhet. 

I denna rapport har förvaltningen på prov valt att lägga in ett flertal diagram med  

förhoppning om att skapa en större helhetsbild av barn- och utbildnings verksamheter. 

Tanken är att nämnd och förvaltning tillsamman ska hitta en bra nivå för kommande 

rapporter. 

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet har drivits enligt plan under 2021. Ett 

fungerande transparent systematiskt kvalitetsarbete är grunden till att kunna fatta kloka 

beslut på alla nivåer. Det är tydligt att det tar tid att förändra det systematiskt kvalitets-

arbete så att det blir angeläget och värdefullt för all personal, rektorer och politik. Det 

systematiska kvalitetsarbetet kräver fortsatt engagemang, transparens och ödmjukhet 

från alla håll för att kunna utvecklas till sin fulla potential.  
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En av barn- och utbildningsförvaltningens utmaningar för att bibehålla och öka kvalitén 

är att skapa ett hållbart kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättringar. En 

skolkultur som driver utveckling tillsammans på vetenskaplig grund och beprövade  

erfarenheter. Arbetet med kollegialt lärande för samtlig pedagogisk personal från  

förskola till Vux har pågått under hela läsåret. Målet är att kollegialt lärande för skol- och 

undervisningsförbättringar på sikt ska bli en kultur i barn -och utbildningsförvaltningens 

verksamheter som främjar barn och elevers lärande och måluppfyllelse. 

Förändrade krav och förväntan på kommuner och regioners tjänster utgör ett föränd-

ringstryck som ställer krav på omställningar och effektivare arbetssätt. SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) har tagit fram effektivitetsnyckeltal. Dessa nyckeltal redovisas 

i diagram under målet En budget i balans. Diagrammen bidrar till en bild av hur  

kommunen, så långt det är möjligt, har omvandlat tillgängliga resurser till tjänster med 

hög kvalitet. 

Förutom effektivitet lyfter också SKR (Sveriges kommuner och regioner) vikten av att 

kommuner håller koll på trender som påverkar det kommunala uppdraget, det vill säga 

att göra en omvärldsbevakning. En kortare omvärlds/närvärldsbevakning har skrivits i 

rapporten men den behöver utvecklas i framtiden. Årets omvärld/närvärldsbevakning 

har fokuserat på kompetensförsörjningsfrågan. 

Utfallet för barn- och utbildningsnämnden under perioden januari–december 2021 är 

340 miljoner kronor, vilket är en ökning motsvarande 17 miljoner kronor jämfört med 

föregående år. Denna ökning motsvarar 5 procent. 

Nämnden har även ökade intäkter jämfört med föregående år på 4 miljoner kronor. 

Detta beror till största delen på interna fördelningar inom förvaltningen och mot- 

svarande summa hittar vi på ökade kostnader. 

Utöver de interna ökade kostnaderna på 4 miljoner har kostnaderna ökat med 17  

miljoner kronor varav drygt 10 miljoner kronor beror av prisindex justering och löne-

revision mellan åren. Så den faktiska ökningen av kostnader är knappt 7 miljoner kronor 

och beror till största delen på ökade lokalhyror då vi har full kostnad för nya 

Rosenbergsskolan med idrottshall under 2021. 

 

Kultur- och fritidsnämnd 

Året inleddes med flera sjukskrivningar och flera i personalen som varit hemma med 

symptom. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har delvis genomförts enligt plan när 

det varit möjligt och enligt de allmänna råd och restriktioner som funnits med anledning 

av covid-19-pandemin. De beslutade anpassningsåtgärderna för 2021 var beroende av 

ombyggnationer av huset på Vulcanön och bibliotekshuset. 

Den öppna ungdomsverksamheten har öppnat i anpassade lokaler i bibliotekshuset och 

Barnens hus har flyttat till huset på Vulcanön och kommer att öppna under 2022. Under 

sommaren har många barn och unga erbjudits sommarlovsaktiviteter i Bruksvilleparken 

och på Turbinhusön. 

Kultur- och fritidsnämndens bokslut visar ett litet underskott mot budget. En stor del av 

nämndens budget är intäktsfinansierad och detta påverkar både ekonomi och verk- 

samhet i mycket hög grad utan att nämnden har möjlighet att vidta åtgärder fullt ut. 

Orsaken är främst covid-19-pandemin och att möjligheterna för ett säkert öppnande av 

verksamheterna varit begränsad. Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit hela invest-

eringsbudgeten i anspråk. 
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden 2021 har påverkats till del av covid-19-

pandemin. Sjukfrånvaron har pendlat mycket baserat framför allt på de restriktioner och 

regler som har ändrats under året. Vidare har nämndens arbete påverkats av pandemin 

framför allt i form av begränsningar som gjort arbetet ineffektivt och utmanande. Exem-

pelvis har hemarbete och restriktioner i att mötas fysiskt gett flera negativa aspekter då 

förvaltningens arbete till stora delar kräver fysisk närvaro, samverkan och möten med 

invånare och näringsidkare. Förhoppningen är att läget stabiliseras under 2022 och att 

arbetet med att kulturbyggande, arbetsmiljö och samverkan kan fortsätta att utvecklas. 

Trots pandemin har omfattningen och frekvenser inom Samhällsbyggnadsförvaltningens 

dagliga arbete legat på en hög nivå. Krav på snabba insatser inom fastighet-/detalj- 

planeområdet, hög takt i byggprojekt, mycket ansökningar om bygglov, hög nivå av 

önskemål och krav från allmänheten i våra gemensamma miljöer, ökade städfrekvenser 

på grund av pandemin är några exempel områden som fortsatt ligger på en hög nivå. 

Organisationen har tillförts nya verksamheter inom näringsliv och måltid och implemen-

teringsprocesser pågår fortfarande inom dessa områden. Dock är förvaltningens  

bedömning att organisationsförändringen get bra effekt i form av måluppfyllnad och ut-

veckling om inom båda områdena. 

Måluppfyllnaden är god. De 10 verksamhetsmålen som sattes inför 2021 är alla på god 

väg att uppfyllas enligt de bedömningar som genomförts av pågående aktiviteter. 

Ekonomiskt är 2021 ett utmanande år givet de omfattande uppdrag som getts inom 

fastighetsområdet. Budgetförutsättningarna gav omfattande utmaningar som redan under 

kvartal 1 identifierades som omöjliga att uppnå. 

Dock konstaterar nämnden att aktiviteter inom varje område pågår, men de ekonomiska 

effekterna börjar märkas först nu, vilket ger ett budgetunderskott för nämnden på 4,2 

miljoner kronor för 2021. Ser man till en hel bild över arbetet inom fastighetsområdet 

så bedöms dock en ekonomiskt positiv effekt. Detta då försäljningsintäkter som redovi-

sas på Kommunstyrelsen har gett bra resultatet som överstiger Samhällsbyggnads- 

nämndens underskott. För projekt har flera investeringsprojekt slutförts med generellt 

goda resultat avseende tid, kvalité och kostnad. 

Social- och omvårdnadsnämnd 

År 2021 har varit starkt påverkad av covid-19 pandemin, arbetsbelastningen för med-

arbetare har varit mycket hög, med smittspridning inom flera verksamheter. Mycket av 
den planerade verksamhetsutvecklingen har fått stå tillbaka under året då fokus har varit 

att klara grunduppdraget under pandemins påfrestningar. 

Ekonomin har varit i fokus med anledning av att nämnden tidigare år gjort stora under-

skott. Under våren arbetade förvaltningen vidare med beslutade anpassningar, samtliga 

är nu genomförda. En anpassningsåtgärd var att flytta de boende på Lindängen till Solvik 

samt flytt av korttidsvård till Midgård. 

Delar av verksamheten har varit stängd under året med anledning av covid-19-pandemin. 

HVB Ariel har avvecklats och fastigheten har sålts. 

Utfallet för social- och omvårdnadsnämnden under perioden januari–december 2021 är 

ett överskott mot budget på 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar två procent av 

budget. Överskottet beror främst på positiva avvikelser inom verksamheterna LSS och 

barn- och ungdomsvård.  
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Välfärdssektorn har över lag haft svårigheter att rekrytera kompetent personal. Detta 

har inte minst märkts av under sommaren. Det har varit svårt att rekrytera sommar-

vikarier. Det har även varit en högre sjukfrånvaro än normalt med anledningen av covid-

19-pandemin. 

Andelen invånare som har behov av insatser från nämnden ökar ständigt och prognosen 

är att detta kommer fortgå, det handlar om såväl insatser till barn och unga, som till 

insatser för personer med funktionsnedsättning samt äldre. 

Ytterligare utmaning förvaltningen har att ta ställning till framkom i samband med en 

brandtillsyn på Solvik. Boendet fick ett föreläggande med anledning av att det saknades 

vattensprinklers och brandceller i varje lägenhet. 

Behov av ytterligare lokaler har varit ett återkommande bekymmer för förvaltningen då 

både daglig verksamhet och hemtjänsten blivit alltför trångbodda. För daglig verksamhet 

har en lösning hittats medan hemtjänstens behov kvarstår. 

Jävsnämnd 

Jävsnämnden ansvarar för att besluta i ärenden gällande myndighetsutövning och utöva 

tillsyn i fall där en annan nämnd normalt har ansvaret men inte kan på grund av jäv. 

Kommunstyrelsens kansliavdelning administrerar ärendehanteringen och diariet för 

jävsnämnden. Ärenden såsom bygglov och miljötillsyn handläggs av tjänstepersoner på 

miljö- och byggnadsenheten. 

Jävsnämnden har haft tre sammanträden under 2021. Nämnden har inte haft många  

ärenden gällande myndighetsutövning att hantera under 2021, det enda ärendet har varit 

en ansökan om nedtagning av träd (alm) på Kungsbro-området. Nämnden har däremot 

fått ett utökat ansvarsområde då samhällsbyggnadsnämnden från och med 2021 är 

ansvariga för kommunens kök (måltidsenheten). Detta har resulterat i att fler ärenden 

som hanterats som delegationsbeslut anmäls till jävsnämnden. Jävsnämnden har även 

antagit  tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021–2023 enligt miljöbalken med flera 

och tillsynsplan och behovsutredning 2021 enligt plan- och bygglagen. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för 

Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten ska i enlighet med 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO), de övergripande nationella målen och de lokala  

förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska 

ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, 
egendom och miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstads- 

funktion. 

Nämndens samlade resultat för år 2021 visar en negativ budgetavvikelse om 0,2 miljoner 

kronor. 

Under 2020 har nämnden arbetat med tre mål. Nämnden ser att måluppfyllelsen är god 

för målet Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner år 2021. Samtidigt spår  

nämnden att förväntningarna från, och behovet av, förvaltningens tjänster kommer att 

öka de kommande åren. Måluppfyllelsen är god för målet Skapa förutsättningar för  

attraktivare kommuner. Här ser nämnden bland annat att en positiv utveckling har skett 

genom digitala tillsyner. Måluppfyllelsen för målet Skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas är mycket god. Enligt nämnden fungerar samverkan mycket bra och är ett 

kraftfullt sätt att öka säkerheten och minska skador i samhället. Nämnden ser dock att 

fler industriräddningsvärn vore önskvärt framöver. 
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3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk 

ställning 

3.5.1 God ekonomisk hushållning 

Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning 

 

Analys: 1 kap. § 1 kommunallagen (2017:725) anger att kommuner ska ha en god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet. Vidare ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommunen. Enligt de ekonomistyrningsprinciper som full- 

mäktige har antagit i Tidaholms kommun innebär god ekonomisk hushållning att  

kommunens verksamhetsmässiga samt finansiella mål uppnås. Av detta följer att det  

strategiska målet ”Tidaholms kommun skall ha en god ekonomisk hushållning” bedöms 

vara uppnått (helt eller delvis) först då målvärden för kommunens resultat och soliditet 

är helt eller delvis uppnådda, samtidigt som kommunfullmäktiges resterande strategiska 

mål är helt eller delvis uppnådda. 

År 2021 uppnår kommunen det strategiska målet inom målområdet Medborgaren i  

fokus. Kommunen uppnår delvis de fyra strategiska målen inom målområdena Attraktiv 

kommun, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett levande näringsliv samt Attraktiv 

arbetsplats. 

Tidaholms kommuns resultat för 2021 uppgår till 38,1 miljoner kronor vilket mot- 

svarar 4,6 procent av skatter och bidrag. 

På grund av ökade skatteintäkter under 2021 samt budget i balans i nämnderna når  

kommunen ett positivt resultat på 4,6 procent. Detta innebär att resultatet är högre än 

målvärdet på 2,0 procent. 

Soliditeten i kommunen uppgår till 40,8 procent, vilket är högre än målvärdet på 30 

procent. Kommunens soliditet har ökat under året med 2,7 procentenhet. Ökningen 

beror främst på ett högre resultat samt minskad ansvarsförbindelse tack vare inlösen av 

pensionsskulden. 

Värdering: Tidaholms kommun uppnår samtliga av de finansiella målen om resultat och 

soliditet år 2021. Kommunen uppnår ett av fullmäktiges verksamhetsmässiga  

strategiska mål. Fyra strategiska mål uppnås delvis. 

 

Indikator (År) 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Målvärde 

2021 

Värde-

ring 

Årets resultat kommun, kr per invånare 313 1 453 2 967 1 050  

Årets resultat kommunkoncern, kr per  

invånare 
2 210 2 756 6 193 2 700  

Nettokostnad som andel av skatt och  

generella statsbidrag kommun (%) 
99,4 % 97,6 % 95,5 % 98 %  

Årets resultat som andel av skatt & generella 

statsbidrag kommun, (%) 
0,5 % 2,4 % 4,6 % 2 %  

Soliditet kommunen (%) helår 39,1 % 38,1 % 40,8 % 30 %  
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3.5.2 Resultat och ekonomisk ställning 

Jämförelse med föregående år 

Den kommunala koncernens resultat uppgår till 79,4 miljoner kronor år 2021, vilket är 

44,2 miljoner kronor bättre än 2020. Resultatförbättringen beror på att kommunens 

resultat har förbättrats jämfört med 2020 med 19,3 miljoner kronor. Tidaholms Energi 

AB:s koncernresultat uppgår till 41,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 27,8 

miljoner kronor jämfört med 2020. 

Det förbättrade resultatet inom Tidaholms Energi AB:s koncern beror på förändringar 

inom fjärrvärmeverksamheten vilket har ökat intäkterna samt minskat kostnaderna.  

Koncernen har även producerat mer el än beräknat och elpriset har varit högt vilket 

förbättrat resultatet ytterligare. 

Kommunens resultat uppgår till 38,1 miljoner kronor år 2021, vilket är 19,2 miljoner 

kronor bättre än 2020. Resultatförbättringen beror på att kommunens intäkter har ökat 

i snabbare takt än kommunens nettokostnader. Skatteintäkter och statsbidrag har ökat 

med 43,5 miljoner kronor. Nettokostnaderna i verksamheten ökat med 24,4 miljoner 

kronor. 

Kostnadsökningen på 3,2 procent överstiger löneökningens takt. Det beror på att 

avskrivningskostnaderna har ökat med 6,7 miljoner kronor till följd av stora investeringar 

under 2020 och 2021. 

 

Jämförelse mot budget 

Kommunen hade budgeterat för ett resultat på 17,0 miljoner kronor år 2021. Det inne-

bär att den positiva budgetavvikelsen för 2021 uppgår till 21,1 miljoner kronor. Årets 

budgetavvikelse beror på både positiva och negativa budgetavvikelser. 

De största positiva budgetavvikelserna är: 

• Skatteintäkter och generella statsbidrag: +15,3 miljoner kronor 

• Reavinster: +4,0 miljoner kronor 

• Överskott från renhållningsverksamhet: +0,7 miljoner kronor 

• Övrigt: +2,5 miljoner kronor. 

De största negativa budgetavvikelserna är: 

• Förtida inlösen av pensionsskulden: -12,4 miljoner kronor. 

 

Resultat 

Kommunens resultat har varierat under de senaste fem åren. 2015 och 2016 erhöll  

kommunen extra statsbidrag för att täcka ökade kostnader i samband med mottagning 

av nyanlända. Dessa statsbidrag genererade ett överskott. Under de senare åren har 

kommunens verksamheter och nämnder haft svårt att nå en budget i balans. Kommunens 

resultat för 2021 är högre jämfört med de föregående två åren. Detta beror främst på 

ökningen av generella statsbidrag under 2021 till följd av covid-19-pandemin. Under 2021 

är också det samlade resultatet av kommunens nämnder en budget i balans. Social- och 

omvårdnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gjort överskott respektive 

nått en budget i balans.   
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Soliditet 

Kommunens soliditet är god. År 2021 är soliditeten 40,8 %, vilket överstiger det  

finansiella målet på 30 %. Soliditeten har ökat under 2021 vilket beror på kommunens 

positiva resultat samtidigt som skulderna inte har ökat. I fullmäktiges Strategiska plan och 

budget 2022–2024 finns en budgeterat upplåning vilket kommer att försämra soliditeten 

om lånebehovet realiseras.  

 

Investeringar 

Kommunens investeringsutgift under de senaste fem åren uppgår till 428,2 miljoner  

kronor. Huvuddelen av investeringarna har skett under 2018–2020. De största  

investeringarna är de som sker och har skett på Rosenbergsområdet vid nybyggnation 

av Rosenbergsskolan, idrottshall och förskola samt exploatering av området.  

 

Kommunens resultat som andel av skatter och generella bidrag (2017–

2021) 

 
 

Kommunens resultat i miljoner kronor (2017–2021) 

 
 

Investeringar i miljoner kronor, inklusive affärsdrivande verk (2017–2021) 
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Soliditet för kommunen (2017–2021) 

 
 

 

Borgensåtaganden och låneskuld i miljoner kronor (2017–2021) 
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3.6 Balanskravsresultat 

Balanskravsutredning (tusentals kronor) 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 38 058 18 823 4 017 17 317 16 510 

- Samtliga realisationsvinster -3 979 2 124 -1 498 -1 498 -343 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet      

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet      

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värde-

papper 
     

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 34 079 20 947 2 519 15 819 16 167 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv      

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv      

Årets balanskravsutredning 34 079 20 947 2 519 15 819 16 167 

      

Utgående balans, resultatutjämningsreserv 91 735 91 735 91 735 91 735 91 735 

      

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna  

överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompen-

seras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning genomförs varje år 

för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Tidaholms kommun uppfyller det lagstad-

gade balanskravet 2021 med ett resultat exklusive realisationsvinster på 34 miljoner  

kronor. 

194



Tidaholms kommun, Årsredovisning 2021 43(87) 

3.7 Väsentliga personalförhållanden 

Bemanning 

Under stora delar av 2021 har kommunen haft anställningsrestriktioner enligt beslut i 

kommunstyrelsen. Beslutet syftar till att öka samordningen och kontrollen vid anställ-

ningar och eventuella neddragningar, för att på så vis undvika att anställa personal då 

kommunen i stället kan lösa behovet av personal inom den befintliga organisationen. 

Under hösten 2021 togs anställningsrestriktionerna bort då syftet med dem har uppfyllts. 

Tidaholms kommun har under 2021 ökat antalet anställda med totalt 22 personer. 

Under sommaren/hösten 2021 startade den nya, centrala kostenheten som organiseras 

under samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med detta flyttades kostpersonalens  

anställningar också över från de olika förvaltningarna till Samhällsbyggnad, vilket till viss 

del förklarar ökningen av antalet anställda i just den förvaltningen.  

 

Sjukfrånvaro 

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare har ökat i Tidaholms kommun under 2021. 

Den totala sjukfrånvaron, mätt på både kort- och långtid, har dock minskat en aning 

jämfört med 2020 när smittspridningen var som värst. Det är tydligt att den totala sjuk-

frånvaron inte har ökat inom de förvaltningar där medarbetarna har haft möjlighet att 

arbeta på distans.  

 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Tidaholms kommun har stora rekryteringsbehov i vård- och omsorgsverksamheten samt 

i skolverksamheten. Kommunen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, framför allt 

inom vård och omsorg samt barnomsorg och utbildning. Samtidigt ökar andelen äldre 

kommuninvånare med behov av vård och omsorg. 

Med förändrade lagkrav ökar även behovet av att anställa legitimerad personal, till 

exempel inom utbildning och barnomsorg. Sammantaget innebär detta att kommunen 

behöver rekrytera många nya medarbetare under de kommande åren. Särskilt  

utmanande är det att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor till omsorgs- 

verksamheten, då detta generellt sett är bristyrken. Även inom utbildning och barn- 

omsorg är det relativt svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare.  

 

Personalpolitik 

En attraktiv arbetsmiljö är viktig för att Tidaholms kommun ska kunna behålla och  

rekrytera kompetent personal samt minska sjukfrånvaron bland medarbetarna. I juni 

2020 slutfördes det fleråriga projektet Heltid en rättighet – deltid en möjlighet. Kommunen 

arbetar nu vidare med att genomföra en handlingsplan som syftar till att införa heltid 

som norm. 

Ett gott chefskap och ledarskap är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. För 

att stärka chefskapet och ledarskapet genomför kommunen olika utbildningar för chefer 

och arbetsledare, bland annat inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan och 

rekrytering. 

Personalen i kommunen erbjuds idag ett stort antal möjligheter till friskvård. Aktiviteter 

erbjuds utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar motion, kost, sömn och balans i 

livet. Under 2021 har en stor del av aktiviteterna ställts in på grund av den pågående 

pandemin. Kommunen har dock genomfört vissa aktiviteter utomhus samt digitalt. 
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3.7.1 Personalredovisning kommunala koncernen 

  Kommunal koncern Kommun 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Antal anställda 1 241 1 221 1 206 1 208 

Årsarbetare 1 205,29 1 181,5 1 170,66 1 161 

Andel män (%) 20 19 17,8 17,3 

Andel kvinnor (%) 80 81 82,2 82,7 

     

Sjukfrånvaro (%) 6,2 7,1 6,4 5,5 

3.7.2 Personalredovisning kommun 

Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2021-01-01  -  2021-12-31 2020-01-01 - 2020-12-31 

Antal anställda 1 206 1 184 

- Kvinnor 991 981 

- Män 215 203 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 82,2 82,9 

Könsfördelning (andel män, i %) 17,8 17,1 

   

Antal årsarbetare 1 170,66 1 145,37 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 97,1 96,7 

Sjukfrånvaro (%) 6,4 7,2 

Anställda per nämnd 

Antal anställda per nämnd 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelsen 40 38 39 41 41 

Samhällsbyggnadsnämnden 148 107 98   

Tekniska nämnden    82 76 

Miljö- och byggnadsnämnden    12 11 

Kultur- och fritidsnämnden 43 43 47 47 34 

Barn- och utbildningsnämnden 498 500 510 506 487 

Social- och omvårdnadsnämnden 477 496 514 535 535 

Totalt 1 206 1 184 1 208 1 223 1 184 
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Årsarbetare per nämnd 

Antal årsarbetare per nämnd 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelsen 39 36 37 39 39 

Samhällsbyggnadsnämnden 143,99 104 94   

Tekniska nämnden    79 72 

Miljö- och byggnadsnämnden    12 11 

Kultur- och fritidsnämnden 37,75 38 40 39 30 

Barn- och utbildningsnämnden 491,78 493 500 489 473 

Social- och omvårdnadsnämnden 458,14 474 490 491 482 

Totalt 1170,66 1145 1161 1149 1107 

Tidsbegränsade anställningar 

  2021 2020 

Vikarie/ava, månadsavlönade 128 94 

Timanställda 380 336 

Totalt 508 430 

Närvaro/Frånvaro 

% 2021 2020 2019 2018 2017 

Sjukdom 6,4 7,2 5,5 5,5 5,8 

Vård av barn 5,2 4,6 4,1 3,1 3,7 

Övrig ledighet 4,1 4,0 3,9 3,1 3,6 

Semester 6,9 6,8 7,4 7,1 7 

Arbetad tid 77 76 78 79 80 

 

tusentals kronor 2021 2020 2019 2018 2017 

Total semesterlöneskuld 29 129 28 172 25 988 26 600 27 932 

PO-kostnader 11 693 11 309 10 166 10 419 10 973 

Totalt 40 822 39 481 36 154 37 019 38 905 

Förändring 1 341 3 327 -865 -1 886 943 

Kvinnor 

Kvinnor 2021 2020 

Åldersgrupp Sjukdom Sjukdom 

-29 5,0 7,7 

30–39 5,7 6,8 

40–49 7,1 7,9 

50–59 7,5 7,9 

60- 7,9 10,3 

Genomsnitt 6,8 8,0 
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Män 

Män 2021 2020 

Åldersgrupp Sjukdom Sjukdom 

-29 4,0 4,4 

30–39 4,9 3,2 

40–49 3,3 2,4 

50–59 5,4 5,6 

60- 5,7 3,1 

Genomsnitt 4,6 3,8 

Sjukfrånvaro per nämnd 

Sjukfrånvaro per förvaltning i % 2021 2020 2019 2018 2017 

Kommunstyrelsen 4,3 1,2 2,8 1,8 4 

Samhällsbyggnadsnämnden 8,1 8,1 7,3   

Tekniska nämnden    5,8 6,7 

Miljö- och byggnadsnämnden    2,3 3,3 

Kultur- och fritidsnämnden 8,4 4,7 4,2 6,2 6,0 

Barn- och utbildningsnämnden 4,8 6,2 4,5 4,9 4,8 

Social- och omvårdnadsnämnden 7,3 8,6 6,5 6,3 7 

Totalt 6,2 7,2 5,5 5,5 5,8 

Kommunens totala personalkostnad 

  

tusentals kronor 2021 2020 2019 2018 2017 

Direkt ersättning 474 385 467 865 463 693 455 279 441 315 

Personalomkostnad 181 184 180 251 184 395 168 118 167 827 

Totalt 655 569 648 116 648 088 623 397 609 142 

Löneläge 

Löneläge december 2021, tillsvidareanställda 

tusentals kronor Kvinnor Män Totalt 

Medellön 31 526 32 898 31 770 

Medianlön 29 914 31 430 24 855 

Percentil 90 39 150 40 700 39 450 

Percentil 10 25 214 24 855 25 000 

  

198



Tidaholms kommun, Årsredovisning 2021 47(87) 

3.7.3 Attraktiv arbetsgivare 

Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

 

Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats 

 

Analys: Enligt fullmäktiges strategi för en attraktiv arbetsplats ska kommunen skapa  

förutsättningar för medarbetaren genom att verkställa heltid som norm. I Tidaholms kommun 

har andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid ökat med 20 procentenheter på 5 år. 

Från 68 procent år 2016 till 88 procent år 2020. Ökningen är större bland kvinnor än 

män (22 respektive 9 procentenheter). Det fleråriga projektet Heltid en rättighet – deltid 

en möjlighet, som slutfördes i juli 2020, har sannolikt bidragit till denna ökning. Föränd-

ringen innebär att kommunen får ut fler arbetade timmar per anställd medarbetare och 

ger samtidigt en större ekonomisk trygghet för de medarbetare som har gått från deltid 

till heltidsarbete. Kommunens fortsätter arbetet med att införa heltid som norm. 

Kommunen ska även ha ett långsiktigt arbete med frågor om värdegrund, friskvård, arbets-

miljö, kompetensutveckling och ledarskap samt främja jämlikhet baserat på exempelvis kön. 

Kommunen ser att många ordinarie insatser inom friskvård inte har varit möjliga att 

genomföra under 2021. Kommunen har i stället vidtagit åtgärder för att undvika att  

kommunens medarbetare blir smittade av covid-19 och för att möjliggöra en god arbets-

miljö vid arbete på distans. 

Samtliga nämnder rapporterar att pandemin har haft en negativ påverkan på personalens 

välmående, trivsel och/eller arbetsbelastning under 2021. Samhällsbyggnadsnämnden ser 

att pandemin och distansarbete har påverkat arbetsglädjen negativt. Detta beror delvis 

på att de frågor som nämnden ansvarar för kräver samverkan som sker på plats. Social- 

och omvårdnadsnämnden ser att arbetsmiljön för förvaltningens medarbetare periodvis 

har varit mycket tuff under pandemin och att medarbetare på alla nivåer har haft svårt 

att få återhämtning. 

Vad gäller kompetensutveckling och bemanning uttrycker både social- och omvårdnads-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden en oro inför framtiden då bristen på  

behöriga pedagoger och utbildad vårdpersonal beräknas öka kraftigt. 

Kommunens samverkan med vård- och omsorgscollege fortgår. Både kommunen och 

aktörerna inom utbildningsväsendet känner en stor oro för det framtida rekryterings-

läget till kommunal vård och omsorg, då allt färre utbildar sig för dessa yrken. Det är 

möjligt att nyhetsrapporteringen om brister inom äldreomsorgen under pandemin har 

medfört att än färre söker sig till denna sektor. 

Nämnderna arbetar med verksamhetsmål som på olika sätt syftar till att uppnå en god 

arbetsmiljö och goda förutsättningar för medarbetarna. Som exempel kan nämnas att 

samtliga särskilda boenden har utrustats med takliftar, vilket har förbättrat med- 

arbetarnas fysiska arbetsmiljö. Kommunen har även infört en ny rutin som innebär att 

samtliga hot mot stadshuset via receptionen eller socialtjänstens reception ska  

dokumenteras. 

Utfallen för det målets indikatorer spretar. Sjukfrånvaron har varit hög under pandemin, 

och målvärdet för denna indikator uppnås inte år 2021. Andelen tillsvidareanställda som 

arbetar heltid har ökat i kommunen. Målvärdet för denna indikator uppnås delvis år 2020. 
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Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst har varierat de 

senaste åren. Målvärdet för indikatorn uppnåddes år 2020. För tre indikatorer som  

mäter hållbart medarbetarengagemang saknas ännu utfall för år 2019 och 2021. Det beror 

på att Tidaholms kommunen ännu inte har rapporterat medarbetarenkätens resultat år 

2019 och 2021 till Kolada. 

Nämndernas 6 verksamhetsmål är delvis uppnådda år 2021. En samlad bedömningen ger 

att det strategiska målet Tidaholms kommun ska vara en attraktiv arbetsplats är delvis  

uppnått. 

Värdering: Målet är delvis uppnått år 2021. 

Lärdomar och åtgärdsförslag: Den 9 februari 2022 hävdes de flesta restriktionerna 

med anledning av pandemin. Regeringen har också föreslagit att covid-19 inte längre ska 

klassas som en samhällsfarlig sjukdom. För många medarbetare återgår därmed arbets-

miljön till mer normala former. Samtidigt kvarstår regeln att inte komma till arbetsplat-

sen med förkylningssymptom. Om uppdraget tillåter har medarbetare även möjlighet att 

arbeta hemifrån två dagar i veckan. I dessa avseenden tycks pandemin ha medfört  

långsiktiga förändringar av arbetsmiljön.  

Social- och omvårdnadsnämnden ser att det framöver är särskilt viktigt att prioritera 

arbetsmiljöfrågor samt att fortsätta arbeta med rekrytering och marknadsföring av de 

olika yrkeskategorierna som nämnden ansvarar för. 

Enligt Skollagen (2010:800) ska varje huvudman sträva efter att inrätta karriärsteg för 

särskilt yrkesskickliga lärare. Detta kan vara ett sätt att stimulera lärare till att arbeta 

kvar eller söka sig till Tidaholms kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen har under 

2022 också initierat ett arbete med en strategisk kompetensförsörjningsplan. 

Utfall år 2021 för indikatorn Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannetto-

inkomst, kommunalt anställda, andel (%) publiceras av Kolada vecka 22 år 2022. Utfall år 

2021 för indikatorn Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid (%) publiceras av Kolada 

vecka 15 år 2022. Utfall för år 2019 och 2021 för indikatorerna som mäter Hållbart 

medarbetarengagemang (HME) saknas då Tidaholms kommunen ännu inte har  

rapporterat in medarbetarenkätens resultat år 2019 och 2021 till Kolada. Personal-

Indikator 
Utfall 

2019 

Utfall 

2020 

Utfall 

2021 

Mål-

värde 

2021 

Jämfö-

relse 

Värde-

ring 

2020 

Värde-

ring 

2021 

Andelen tillsvidareanställda som 

arbetar heltid (%) 
84 % 88 %  95 %    

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) totalt kommunen –  

faktorn motivation 

 -  90    

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) totalt kommunen -  

faktorn ledarskap 

 -  85    

Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) totalt kommunen -  

faktorn styrning 

 -  90    

Kvinnors mediannettoinkomst 

som andel av mäns mediannetto-
inkomst, kommunalt anställda,  

andel (%) 

98,6 % 97,7 %  99 %    

Sjukfrånvaro kommunalt  

anställda totalt, (%) 
5,5 % 7,2 % 6,4 % 5,2 %    
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avdelningen har inte prioriterat denna rapportering på grund av otillräckliga personalre-

surser samt ökad arbetsbelastning under pandemin år 2020–2021. Kommunen kan inte 

på egen hand sammanställa det index (HME) som Kolada beräknar utifrån enkätsvaren. 
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3.8 Förväntad utveckling 

3.8.1 Framtid och utveckling 

Befolkningsutveckling och finansiering av kommunal välfärd 

De demografiska utmaningarna med en åldrande befolkning kommer vara en av de 

största utmaningarna inför framtiden. Allt fler äldre lever längre och har en bättre hälsa. 

En ytterligare faktor till att allt fler äldre lever längre beror på en förbättrad hälsa och 

att hälso- och sjukvården blir mer avancerad. Behoven av kommunala insatser ökar med 

stigande ålder. Social- och omvårdnadsnämnden behöver därför se över hur insatser kan 

utföras på ett mer diversifierat sätt för att möta kommande behov. 

Den demografiska utvecklingen medför en ekonomisk utmaning, då kostnaderna för  

välfärden förväntas öka snabbare än de kommunala intäkterna. Samtidigt planerar två av 

kommunens största privata arbetsgivare stora förändringar, vilket kommer att påverka 

kommunens skatteintäkter och näringslivsutveckling på flera sätt. Kommunen arbetar 

proaktivt för att möjliggöra omställning av arbetskraft i samband med expandering av 

Kriminalvårdens verksamhet och flytt av Nobias produktionsanläggning.  

 

Kompetensförsörjning och rekrytering 

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor 

för Sveriges kommuner och regioner. Enligt prognoser behöver antalet anställda inom 

välfärden öka med 132 000 personer under 2019–2029. Omkring hälften av dessa  

behöver anställas inom kommunal vård och omsorg, främst äldreomsorg. Fram till 2035 
kommer det även att finnas ett stort rekryteringsbehov inom skola och barnomsorg. 

Under de kommande fem åren behöver rekryteras lärare och förskollärare till mot- 

svarande 57 000 heltidstjänster enligt Skolverkets lärarprognos 2021. Prognoser över 

antal personer i arbetsför ålder (20–66 år) och kommande pensionsavgångar talar för en 

växande brist på arbetskraft. 

För att klara av det kommunala välfärdsuppdraget under kommande år behöver 

Tidaholms kommun rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Detta ställer krav på ett strategiskt arbete med arbetsmiljö, heltid, digitalisering, förlängt 

arbetsliv, ledarskapet och kompetensutveckling. 

Arbetsförmedlingens statistik visar att gymnasial utbildning blir alltmer avgörande för att 

komma ut och vidare i arbetslivet. Samtidigt som det råder brist på utbildad arbetskraft 

inom en rad områden, så saknar nära en tredjedel av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen 

en gymnasial utbildning. Detta understryker vikten av att grundskola och gymnasieskolan 

klarar sitt uppdrag, men också att invånare erbjuds möjligheter till ett livslångt lärande. 

För att lösa kompetensförsörjningen krävs ett konstruktivt samarbete mellan region, 

kommuner och andra aktörer. Frågor som gäller kompetensförsörjning, matchning samt 

utveckling och dimensionering av utbildningar förutsätter till exempel dialog och sam-

arbete mellan skola och arbetsgivare. I Tidaholms kommun pågår därför utveckling av 

ett SSA-råd för samverkan skola-arbetsliv.  

 

Lokaler och bostäder 

Att de äldre kommuninvånarna blir fler påverkar samhällsbyggnadsnämndens och social- 

och omvårdnadsnämndens ansvarsområden inom boende och tillhörande service. Inom 

dessa områden behöver kommunen hitta hållbara lösningar som uppfyller lagkrav samt 

tillgodoser framtida behov samtidigt som kommunen upprätthåller en god ekonomisk 
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hushållning. 

Det råder brist på gruppboenden och stödboende vilket medför att kommunen har svårt 

att verkställa beslut om bostad med särskild service enligt LSS. I februari 2022 fanns tre 

beslut som inte kunde verkställas då befintliga boenden var fullbelagda. Merparten av de 

individer som beviljas bostad med särskild service enligt LSS kommer att finnas inom 

kommunens verksamhet under hela sin livstid. För att möta behovet av boenden krävs 

en mer långsiktig strategi. 

Antalet beslut om daglig verksamhet fortsätter att öka, vilket ställer krav på större och 

bättre anpassade lokaler. Bristen på lokaler gör det också att det är svårt att verkställa 

beslut i den omfattning som beviljats. Idag är dagliga verksamheter utspridda på flera 

platser i kommunen vilket gör det svårt att samordna kompetens och personalresurser 

på ett effektivt sätt. 

Målgruppen med högfungerande autism ökar inom social- och omvårdnadsnämndens 

barn- och ungdomsverksamheter, boenden och daglig verksamhet. För att möta mål-

gruppens behov krävs fortlöpande kompetenshöjning, anpassade och ändamålsenliga 

lokaler. Det finns också en växande psykisk ohälsa hos målgrupp med anledning av  

isolering, utanförskap och missbruksproblem. Hot och våld mot personal blir alltmer 

vanligt förekommande, vilket innebär en försämrad arbetsmiljö för dem som arbetar 

med målgruppen.  

Digitalisering 

Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi för 2021–2030 innehåller fyra tvär- 

sektoriella kraftsamlingar: elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och 

fullföljda studier. En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och 

samordnat utvecklingsarbete inom ett område. Till kraftsamlingen för digitalisering knyts 

flera initiativ som påverkar kommunens arbete. Det handlar om digital kompetens och 

lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation 

och invånarnas digitala delaktighet och tillit. 

I Tidaholm sker nu den demokratiska styrningen till stor del med hjälp av digitala verktyg. 

Förmågan att hantera olika digitala verktyg och plattformar är en förutsättning för att 

utföra ett uppdrag som förtroendevald. Samtidigt är digital kompetens ojämnt fördelad i 
befolkningen. Kommunen behöver säkerställa att förtroendevaldas deltagande i den 

demokratiska styrningen inte försvåras eller hindras till följd av ett digitalt utanförskap. 

En ny kommunövergripande e-strategi samt handlingsplan antogs av fullmäktige under 

2021. Strategins mål är att erbjuda de digitala tjänster som efterfrågas av kommunens 

invånare och underlättar för kommunens medarbetare. Välfärdsteknik inom äldre- 

omsorgen, digital badövervakning som komplement till säkerheten i badhuset, digital 

post, digital signering och publicering av öppna data är några exempel på digitala tjänster 

och funktioner som kommunen tittar på.  

Demokrati och folkhälsa 

Regeringen har föreslagit att covid-19 från och med 1 april 2022 inte längre ska klassas 

som en samhällsfarlig sjukdom. Pandemin har dock efterlämnat sig frågor för kommunen 

att hantera. Barn- och utbildningsnämnden har en ”utbildningsskuld” att ta igen, då alla 

elever inte har fått de undervisningstimmar som de har rätt till under pandemin.  

Pandemin fortsätter också att påverka social- och omvårdnadsnämndens verksamheter. 

Vid en ökad smittspridning kan nationella rekommendationer och regionala rutiner med 

kort varsel kräva att verksamheterna ställer om. 

Under pandemin uteblev många av de utländska turister som brukar besöka kommunen. 

Samtidigt ökade antalet svenska turister. En utmaning är att locka tillbaka de gamla och 
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samtidigt behålla de nya besökarna. Det finns också en risk att många unga inte hittar 

tillbaka till föreningslivet efter covid-19-pandemin med negativa följder för folkhälsan 

kombinerat med trender av minskat föreningsengagemang bland äldre ungdomar.  

Folkhälsoarbetet har även utmaningar när det gäller att erbjuda mötesplatser som har 

en positiv inverkan på socialt deltagande i samhället, känsla av meningsfullhet, tillit och 

trygghet. 

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhör Sverige ett av de länder i världen 

där människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är som starkast. Sam-

tidigt visar forskning att tilliten varierar alltmer mellan olika grupper i samhället. Ökad 

polarisering, växande social oro och brist på gemensamma berättelser är förhållanden 

som riskerar att försvaga tilliten, särskilt bland utsatta människor och grupper. 

Ett tecken på att tilliten försvagas när det gäller fattade politiska beslut är att antalet 

kommunala folkomröstningar, folkinitiativ, som anordnats mellan de allmänna valen har 

ökat de senaste tre åren. Att människor engagerar sig så starkt i en fråga att det  

utmynnar i en kommunal folkomröstning kan tolkas som ett ökat engagemang för 

demokratifrågor men även som ett bristande förtroende för det politiska systemet då 

dessa folkomröstningar mestadels har rört redan fattade kommunala beslut. 

För Tidaholms kommun innebär en minskad tillit i samhället och minskat förtroende för 

det politiska systemet att det blir än viktigare att ha en effektiv ärendeberedning där 

beslutsunderlag är enkla, korrekta och håller hög kvalitet, att använda medborgardialog 

inför beslut i komplexa frågor, samt att kommunikation av politiska beslut sker med stor 

tydlighet. 

Valmyndigheten ser att hoten mot allmänna val har blivit fler. Vid valet 2018 inträffade 

fler incidenter jämfört med tidigare. Händelser i omvärlden visar också att cyberattacker, 

spridning av desinformation och ifrågasättande av nyheter som bygger på korrekt 

information har ökat i samband med val. Kommunen kommer därför att utveckla sitt 

arbete med säkerhetsfrågor inför det allmänna valet 2022.  

 

Kommunens uppdrag  

Sedan 2020 är barnkonventionen lag. De fyra grundläggande principerna i barnkonvent-
ionen (principen om barnets bästa, barns rätt till inflytande, barns rätt till liv och  

utveckling och att inga barn får diskrimineras) är införda i Socialtjänstlagen (SoL), lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om stöd och service till 

vissa funktionsnedsatta (LSS). Det handlar exempelvis om att barns bästa ska beaktas, att 

barn ska få komma till tals och att socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets vilja utifrån 

ålder och mognad. 

Betalansvarslagen har under 2021 fått full effekt inom social- och omvårdnadsnämndens 

verksamheter. Lagen innebär att en patient som är utskrivningsklar, inom tre dagar ska 

lämna sjukhuset. Om det finns behov av kommunala insatser och kommunen ej kan 

erbjuda detta blir kommunen betalningsskyldig. Förändringen ställer fortsättningsvis 

högre krav på kommunen att snabbt ställa om och kunna erbjuda insatser i hemmet. 

Förändringar i statliga myndigheters uppdrag påverkar i hög grad kommunens arbete. 

Det gäller inte minst Försäkringskassans förändrade praxis och åtstramningar. Det 

förväntas fler avslag rörande personlig assistans, vilket sannolikt leder till fler ansökningar 

hos kommunen. Arbetsförmedlingen har under flera år genomgått en reformering med 

resultatet att det sannolikt blir svårare för personer som står långt ifrån arbets-mark-

naden att få adekvat stöd. Detta kommer att medföra en ökad belastning på 

kommunens verksamheter och sannolikt även ökade kostnader för utbetalt 
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försörjningsstöd. 

Enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att lämna budget- och skuldrådgivning till 

skuldsatta fysiska personer. Kommunen ser en ökande trend av skuldrådgivningsärenden. 

Museilagen (2017:563) ställer krav på kommunens museiverksamhet i form av kompe-

tens, tillgänglighet, publik verksamhet och förvaltning av samlingarna. Tidaholms museum 

möter även ökade kostnader för arkivprogram och möjlighet att kunna tillgängliggöra 

samlingarna digitalt.  

 

Samverkan 

En förutsättning för att kunna nå de kommunala målen är utökad samverkan, såväl internt 

inom kommunen som externt med andra kommuner, myndigheter och aktörer i 

samhället. Kultur- och fritidsverksamheten har behov av, och bidrar till att öka, samver-

kan med andra kommuner och med andra förvaltningar för att kunna utveckla och för-

bättra verksamheten. Biblioteket behöver kunna öka sin service till exempel genom 

meröppet. Bibliotekets fokus är fortsatt att utveckla samverkan inom Bibliotek Mellansjö 

och andra Koha-bibliotek. 

Samverkan med andra kommuner inom digitaliseringsområdet genomförs löpande. Detta 

skapar en bred arena för gemensamma upphandlingar och förvaltning av kommun- 

gemensamma system. En förstudie för fördjupad samverkan med Skövde kommun 

planeras att genomföras under våren 2022. Kommunen samverkar med flera andra  

kommuner vid införande av nytt ekonomisystem samt system för e-handel. Samverkans-

avtal mellan kommunens hälso- och sjukvård och Närhälsan Tidaholm är på gång att 

revideras. Revidering av Västra Götalands hälso- och sjukvårdsavtal med underavtal är 

ute för remiss.  

 

Klimatförändringar och hållbarhet 

Många delar av samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden påverkas dagligen av klimat-

förändringarna. Tidaholms kommun behöver arbeta proaktivt för att bidra till att 

begränsa klimatförändringarna. Kommunen behöver också arbeta reaktivt för att 

utveckla verksamheter, service och samhällsplanering så att kommunen står rustad att 
möta klimatförändringar och extrem väderlek. Samhällsbyggnadsnämnden ser att 

kommunen behöver arbeta internt med egna verksamheters påverkan och utsläpp, men 

också externt genom att påverka andra aktörer, invånare och verksamheter.  

 

Rysslands invasion av Ukraina 

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 innebär att säkerhetsläget i Europa har 

försämrats allvarligt. EU samverkar i frågor som rör flyktingmottagande. Det är ännu 

oklart hur ett flyktingmottagande kan komma att se ut i Sverige. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland bedömer den 25 februari 2022 att länet, liksom övriga 

Sverige, kommer att utsättas för olika former av påverkanskampanjer som sprider  

desinformation från Rysslands sida. Påverkanskampanjer kommer att spridas via sociala 

medier och även riktas mot barn. Länsstyrelsen ser också att ryska intressen kan komma 

att utföra attacker mot cybersäkerhet och informationssäkerhet i Sverige. Länsstyrelsen 

förbereder sig för detta utifrån ett civilt perspektiv, och informerar kommunerna  

löpande. 
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4 Resultat-, balansräkning och 

kassaflödesanalys 
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4.1 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning (tusentals kronor) 

   Kommunal koncern Kommun 

 Not 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Verksamhetens  

intäkter 
1 356 686 325 369 192 825 196 250 

Verksamhetens  

kostnader 
2 -1 034 400 -1 010 560 -945 226 -930 886 

Avskrivningar 3 -72 462 -60 547 -43 173 -36 495 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -750 176 -745 738 -795 574 -771 131 

Jämförelsestörande 

kostnader 
4     

Skatteintäkter 5 598 300 572 606 598 300 572 606 

Generella statsbidrag 

och utjämning 
5 234 888 217 095 234 887 217 095 

Verksamhetens 

resultat 
 83 012 43 963 37 615 18 570 

Finansiella intäkter 6 14 395 623 1 561 1 322 

Finansiella kostnader 7 -6 609 -5 467 -1 118 -1 069 

Resultat efter  

finansiella poster 
 90 798 39 119 38 058 18 823 

Extraordinära intäk-

ter 
     

Extraordinära kost-

nader 
     

Skattekostnader  -11 369 -3 880   

Uppskjuten skatt      

Årets resultat 8 79 429 35 239 38 058 18 823 
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Balansräkning (tusentals kronor) 

   Kommunal koncern Kommun 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 260 429 1 240 565 754 452 731 872 

Maskiner och inventarier 10 78 916 27 466 22 525 25 239 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 339 345 1 268 031 776 977 757 111 

      

Finansiella anläggningstillgångar      

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 11 10 348 3 738 17 589 11 158 

Uppskjuten skatt  1 856 17 340   

Långfristiga fordringar  82 60   

Summa finansiella anläggningstillgångar  12 286 21 138 17 589 11 158 

Summa anläggningstillgångar  1 351 631 1 289 169 794 566 768 269 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20 12 2 800 3 200 2 800 3 200 

Summa bidrag till infrastruktur  2 800 3 200 2 800 3 200 

      

Omsättningstillgångar 

Förråd  5 308 6 765 2 510 3 639 

Övriga kortfristiga fordringar 13 138 236 88 555 75 109 71 357 

Kassa och bank 14 97 180 86 394 97 045 66 813 

Summa omsättningstillgångar  240 724 181 714 174 664 141 809 

      

Summa tillgångar  1 595 155 1 474 083 972 030 913 279 
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  Kommunal koncern Kommun 

 Not 
2021-12-

31 

2020-12-

31 

2021-12-

31 

2020-12-

31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
     

Eget kapital      

Årets resultat  79 429 35 241 38 058 18 823 

Resultatutjämningsreserv  91 735 91 735 91 735 91 735 

Lokal utvecklingsreserv  7 429 7 429 7 429 7 429 

Övrigt eget kapital  531 239 499 036 417 085 398 262 

Summa eget kapital 15 709 832 633 441 554 307 516 249 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensioner och liknande förplik-

telser 
16 11 918 10 575 11 918 10 575 

Avsättningar 17 48 498 52 046 11 116 11 902 

Summa avsättningar  60 416 62 621 23 034 22 477 

      

Skulder      

Långfristiga skulder      

Lån i banker och kreditinstitut 18 493 966 496 403 168 163 179 045 

Andra långfristiga skulder      

Investeringsinkomster 19 8 528 7 732 8 528 7 731 

Summa långfristiga skulder  502 494 504 135 176 691 186 777 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  53 041 45 806 32 433 34 240 

Övriga kortfristiga skulder  269 372 228 080 185 565 153 535 

Summa kortfristiga skulder 20 322 413 273 886 217 998 187 775 

Summa skulder  824 907 778 021 394 689 374 552 

      

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 1 595 155 1 474 083 972 030 913 279 

 

Ansvarsförbindelser 

   Kommunal koncern Kommun 

 
No

t 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Pensionsförpliktelser inkl. lö-

neskatt 
21 157 802 168 683 

157 802 168 683 

Borgen och andra förpliktelser 23 39 206 33 297 393 582 334 846 

Summa ansvarsförbindelser  197 008 201 980 551 383 503 529 
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Kassaflödesanalys - tusentals kronor 

   Kommunal koncern Kommun 

 Not 
2021-12-

31 

2020-12-

31 

2021-12-

31 

2020-12-

31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat  90 798 39 119 38 058 18 823 

Justering för ianspråktagna avsättningar   -1 800  -1 800 

Justering för av- och nedskrivningar  71 565 56 312 43 173 36 495 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 

poster 
24 -16 730 9 593 -2 676 9 592 

Medel från verksamheten före förändring av  

rörelsekapital 
 145 633 103 224 78 555 63 111 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar  -67 907 10 825 -3 621 12 605 

Ökning / minskning förråd och varulager  1 457 -3 005 1 130 -2 769 

Ökning / minskning kortfristiga skulder  -3 804 8 779 30 092 -15 955 

Kassaflöde från den löpande  

verksamheten 
 75 382 119 823 106 155 56 992 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -133 334 -180 220 -64 450 -113 985 

Investeringsbidrag till materiella anläggnings-

tillgångar 
 1 122 2 406 1 122 2 406 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  36 693 6 313 3 605 3 489 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -6 486  -6 430  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar      

Kassaflöde från  

investeringsverksamheten 
 -102 005 -171 501 -66 154 -108 090 

      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  171 994 111 400  80 000 

Nyttjande av checkkredit      

Amortering av skuld  -132 698 -26 427 -7 882 -14 896 

Ökning av långfristiga fordringar      

Minskning av långfristiga fordringar      

Kassaflöde från  

finansieringsverksamheten 
 39 296 84 973 -7 882 65 104 

      

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  -1 887 -540 -1 887 -540 

      

Årets kassaflöde  10 786 32 754 30 232 13 465 

      

Likvida medel vid årets början  86 394 53 640 66 813 53 348 

Likvida medel vid årets slut  97 180 86 394 97 045 66 813 
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4.1.1 De kommunala koncernföretagen 

Interna mellanhavanden 

Ett antal transaktioner sker mellan de olika bolagen inom koncernen i Tidaholms  

kommun. I den sammanställda redovisningen elimineras dessa transaktioner. Nedan- 

stående tabell ger en bild av dessa transaktioner. 

Tidaholms energi debiterar el, internet, fjärrvärme och elnätsavgifter till övriga enheter 

inom koncernen. Tidaholms kommun hyr lägenheter av TBAB. Kommunen säljer 

administrativa tjänster till dotterbolagen. Under 2021 har kommunen också sålt  

fastigheten Kaplanen (Kungsbro) till TBAB för 1,7 miljoner kronor. 

Vid årsskiftet finns inga interna långfristiga lån utan de fordringar och skulder som finns 

är kortfristiga. Däremot finns det kommunal borgen gentemot dotterbolagen för de  

externa lån de har. 

  

Koncernmellanhavanden 

Resultaträkningen 

Säljare Köpare 

 Kommun TEAB-koncern Summa 

Kommunen  5 544 5 544 

Tidaholms Energi AB - koncernen 25 183  25 183 

Summa interna köp / försäljning 25 183 5 544 30 727 

Balansräkningen  

Fordringar Skulder 

 Kommun TEAB-koncern Summa 

Kommunen  947 947 

Tidaholms Energi AB - koncernen 42 578  42 578 

Summa interna fordringar/skulder 42 578 947 43 525 

Aktiekapital och grundfond  10 400 10 400 

  

Kommunal borgen  385 194  

  

Eliminering av övervärde på anläggning i TEAB 

Övervärde anläggning i TEAB 2021 2020 

Anskaffningsvärde 2001  32 148 

Ackumulerad avskrivning  -30 799 

Årets avskrivning  -1 619 

Utgående värde  0 

År 2001 köpte TEAB anläggningar till ett värde över bokfört värde av Tidaholms  

kommun. Vid den sammanställda redovisningen justeras anläggningarnas värde, eget 

kapital samt avskrivningar. 2021 hade hela värdet skrivits av. 
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De kommunala bolagens resultaträkning 

  

Tidaholms 

Energi AB 

- Koncern 

Tidaholms 

Energi AB 

- Moder 

Tidaholms  

Elnät AB 

Tidaholms  

Bostads AB 

 

2021-

01-01 

– 

2021-

12-31 

2020-

01-01 

– 

2020-

12-31 

2021-

01-01 

– 

2021-

12-31 

2020-

01-01 

– 

2020-

12-31 

2021-

01-01 

– 

2021-

12-31 

2020-

01-01 

– 

2020-

12-31 

2021-

01-01 

– 

2021-

12-31 

2020-

01-01 

– 

2020-

12-31 

Intäkter 
192 82

6 

151 91

8 

129 24

1 

102 07

1 
46 561 47 671 27 328 24 394 

Kostnader 
-118 

861 

-102 

474 
-90 992 -79 932 -32 507 -33 997 -1 916 -16 588 

Avskrivningar -29 289 -25 671 -16 402 -11 489 -7 116 -5 552 -5 771 -4 395 

Periodens/årets  

rörelseresultat 
45 397 23 773 21 847 10 650 6 937 8 122 2 441 3 411 

Finansiella intäkter 13 874 119 481 513 0 0 27 36 

Finansiella kostnader -6 531 -5 216 -5 733 -1 790 -411 -435 -798 -1 039 

Resultat efter  

finansiella poster 
52 740 18 676 16 595 9 372 6 526 7 687 1 670 2 408 

Bokslutsdispositioner -11 369 0 -17 244 -9 853 -6 526 -7 687 0 0 

Resultat före skatt 41 371 18 676 -649 -481 0 0 1 670 2 408 

Årets skatt 0 -44 -197 0 0 0 -276 0 

Uppskjuten skatt 0 -3 836  0 0 0 0 0 

Årets resultat 41 371 14 796 -846 -481 0 0 1 394 2 408 
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4.2 Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redo-

visning (2018:597) (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) vilket innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska  

tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna 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. 

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av 

verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas och exkluderas i respektive post i resultat- 

räkningen. Beloppen har specificerats i not 4. För 2021 har inga jämförelsestörande 

poster redovisats.  

 

Tillämpade principer 

Tidaholms kommun följer LKBR på alla punkter utom vad som anges i lagens 3 kap 11 §. 

I denna paragraf föreskrivs en dokumentation av redovisningssystemet.  

 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 

för verkställda avskrivningar. Från och med 1 januari 2017 redovisar Tidaholms kommun 

anläggningarna enligt RKR R4. Tidaholms kommun har också sedan dess ett anläggnings-

register i ekonomisystemet.  

 

Lånekostnader 

Tidaholms kommun aktiverar inte räntor.  

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 

3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp.  

 

Investeringsbidrag 

Från och med 2020-01-01 följer Tidaholms kommun RKR R2 avseende redovisning av 

investeringsbidrag. Det vill säga i den mån ett offentligt bidrag är hänförbart till en  

investering, intäktsförs inkomsten så att den återspeglar investeringens nyttjande och  

förbrukning.  
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Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter ska enligt RKR R2 redovisas som en skuld och intäktsföras i takt med 

att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Tidaholms 

kommun tillämpar detta sedan år 2016. Tidigare har anslutningsavgiften varit av lägre 

belopp och redovisats som en intäkt.  

 

Avskrivningar 

Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningar sker 

linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora varje år under objektets beräknade 

livslängd. Avskrivningen påbörjas då anläggningen tas i bruk. Vid aktivering görs en  

bedömning av den ekonomiska livslängden. På anläggningstillgångar i form av mark, konst 

och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Enligt RKR R4 rekommenderas tillämpning 

av komponentavskrivning om det förväntas vara en väsentlig skillnad i förbrukning av en 

materiell anläggningstillgångs betydande komponenter. Tillgången ska då delas upp på 

dessa komponenter. Tidaholms kommun tillämpar från och med 1 januari 2017 

komponentavskrivning på samtliga objekt i anläggningsregistret. Vid omläggningen till 

komponentavskrivning grupperades anläggningstillgångar i tre grupper. 

• Äldre objekt där inga större investeringar har skett senaste 10 åren. 

• Objekt där större investeringar har skett under de senaste 10 åren. 

• Nya objekt där investeringar färdigställdes under 2017 och senare. 

Dotterbolaget Tidaholms Energi AB (TEAB) har infört komponentavskrivning sedan 

tidigare och Tidaholms bostads AB (TBAB) införde det år 2016. 

Leasing 

De leasingavtal som kommunen har tecknat är av obetydligt värde och betraktas därför 

som operationella enligt rekommendationen i RKR R5. Kommunen har inte i någon 
större utsträckning operationella leasingavtal vars livslängd överstiger tre års, varför  

upplysningar om dessa inte har lämnats. Tidaholms Energi AB (TEAB) redovisade tidigare 

leasingen av värmepannan som finansiell leasing. Under 2021 har TEAB löst leasing- 

avtalet. 

Pensioner 

Tidaholms kommun redovisar avtalspensionerna enligt blandmodellen vilket innebär att 

samtliga pensioner till och med 31 december 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse 

utanför balansräkningen. Utbetalning av ansvarsförbindelsen redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen. De pensioner som har intjänats från och med 1 januari 1998 redovisas 

som en kostnad under intjänandeåret. 

Förpliktelser avseende pensionsåtagande gentemot förtroendevalda tagits upp enligt 

avtalet OPF-KL. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för kommunens anställda och förtroendevalda är 

beräknade enligt RIPS21 och redovisas inklusive löneskatt enligt RKR R10. Uppgifterna 

grundas på beräkning från KPA. 

Pensionsåtaganden gentemot anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen 

redovisas enligt Bokföringsnämndens regelverk K3.  
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Vatten- och avloppsverksamhet 

I enlighet med vatten- och avloppslag (Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412) 

redovisas årets överskott eller underskott som skuld eller fordran till VA-kollektiv. 

 

Sammanställda räkenskaper 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt kapitel 12 i LKBR. Bolag eller 

kommunalförbund med ägarandel överstigande 20 procent ingår i den sammanställda 

redovisningen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av avsnittet 

Kommunala koncernföretag. 

Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby ingår inte då verksamheten definierats vara av 

obetydlig omfattning. 

De kommunala bolagen tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för att upp-

rätta årsredovisning. 

Transaktioner av väsentlig betydelse mellan kommunen och bolagen har eliminerats. 

Internredovisning 

Balansräkningsenheter 

Kommunens verksamhet delas upp i en skattefinansierad del och i en affärsdrivande del 

enligt beslut i kommunfullmäktige. De affärsdrivande verksamheterna VA-verk och 

renhållningsverk redovisas särskilt i så kallade balansräkningsenheter. I kommunens 

ekonomisystem behandlas de olika redovisningsenheterna som skilda företag och med 

en egen kassa i kommunens koncernkonto. 

Internränta 

Internränta har beräknats på anläggningstillgångarnas bokförda värde med en räntesats 

på 1,25 procent för 2021. 
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4.3 Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Taxor och avgifter   49 209 50 606 

Hyror och arrenden   19 419 18 747 

Bidrag   74 063 79 284 

Försäljning av verksamhet och  

entreprenader 
  15 480 34 637 

Övriga intäkter   39 129 17 725 

Avgår interna poster   -4 475 -4 749 

Summa   192 825 196 250 

   

Not 2 Verksamhetens kostnader 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Personalkostnader   633 198 609 546 

Pensionskostnader och personal, sociala 

omkostnader m.m. 
  50 334 44 009 

Material, tjänster och övriga kostnader   234 189 249 087 

Bidrag och transfereringar   31 580 32 593 

Upplösning bidrag till statlig  

infrastruktur 
  400 400 

Avgår interna poster   -4 475 -4 749 

Jämförelsestörande poster     

Summa   945 226 930 886 

Räkenskapsrevision 

Total kostnad för räkenskapsrevision i kommunen uppgår till 907 tusen kronor, varav 

kostnad för sakkunnigas granskning av räkenskaperna uppgår till 202 tusen  kronor. 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårs-

rapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Total kostnad för revision i de 

kommunala koncernbolagen uppgår till 205 tusen kronor, varav 185 tusen kronor avser 

revisorsuppdrag. 
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Not 3 Avskrivningar 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Fastigheter och anläggningar   35 915 28 272 

Maskiner och inventarier   7 258 6 740 

Nedskrivning av anläggningstillgångar    1 483 

Summa   43 173 36 495 

   

Not 4 Jämförelsestörande poster 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Avsättning för återställning av deponi     

Summa     

   

Not 5 Skatteintäkter och generella bidrag 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Utdebitering (kommunal skattesats i %)   22,07 22,07 

     

Skatteintäkter   598 300 572 606 

Kommunalskatt   581 506 584 924 

Slutavräkningar   16 794 -12 318 

Generella statsbidrag och  

utjämning 
  234 888 217 095 

Inkomstutjämning   157 730 152 795 

Kostnadsutjämning   -359 -3 484 

Kostnadsutjämning LSS   6 958 -2 451 

Generella bidrag från staten    28 428 

Regleringsbidrag/-avgift   38 154 13 160 

Strukturbidrag     

Fastighetsavgift   32 405 28 647 

Summa   833 188 789 701 
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Not 6 Finansiella intäkter 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Försäljning finansiell anläggningstillgång     

Ränteintäkter externt   465 339 

Ränteintäkter från dotterbolag     

Utdelning aktier och andelar   56 106 

Övriga finansiella intäkter   1 040 877 

Summa   1 561 1 322 

   

Not 7 Finansiella kostnader 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Räntekostnader externt   -560 -663 

Räntekostnader pensionsavsättningar   -144 -250 

Övriga finansiella kostnader   -414 -156 

Summa   -1 118 -1 069 

  

  

Not 8 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Årets resultat 79 429 35 239 38 058 18 823 

Jämförelsestörande poster     

Återställning av deponi     

Summa jämförelsestörande poster     

Årets resultat exklusive  

jämförelsestörande poster 
79 429 35 239 38 058 18 823 
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Not 9 Fastigheter och anläggningar 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Markreserv   56 195 57 504 

Verksamhetsfastigheter   521 303 492 090 

Fastighet för affärsverksamhet   42 297 44 656 

Industrifastigheter     

Publika fastigheter  

(gator, vägar, parker m.m.) 
  75 310 74 937 

Fastigheter för annan verksamhet   10 066 9 273 

Övriga fastigheter   12 316 14 169 

Pågående ny-, till- eller ombyggnation   36 965 39 243 

Summa   754 452 731 872 

 

  Kommunal koncern Kommunen 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början   1 279 809 1 185 244 

Nyanskaffningar   59 910 96 089 

Utrangering, omklassificeringar   -1 416 -1 524 

Utgående balans anskaffningsvärde   1 338 304 1 279 809 

Av- och nedskrivningar     

Vid årets början   -547 937 -519 665 

Årets avskrivningar   -35 915 -28 272 

Försäljning     

Utrangering, omklassificering     

Utgående balans avskrivningar   -583 852 -547 937 

Summa   754 452 731 872 
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Not 10 Maskiner och inventarier 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Fordon   4 908 4 726 

Övriga inventarier   17 617 20 513 

Summa   22 525 25 239 

 

  Kommunal koncern Kommunen 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början   144 230 134 778 

Nyanskaffningar   4 545 9 451 

Försäljning med mera     

Utgående balans anskaffningsvärde   148 775 144 230 

Av- och nedskrivningar     

Vid årets början   -118 991 -112 251 

Årets avskrivningar   -7 259 -3 740 

Försäljning     

Utrangering, omklassificering     

Utgående balans avskrivningar   -126 250 -118 991 

Summa   22 525 25 239 
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Not 11 Värdepapper och andelar 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Aktier     

Tidaholms Energi AB (helägt)   10 400 10 400 

Swedbank 23 23 23 23 

Netwest Sweden AB 142 142   

Inera 42 42 42 42 

Delsumma aktier 207 207 10 465 10 465 

Andelar     

Tolkförmedling Väst 13 13 13 13 

Kommuninvest 1) 7 091 660 7 091 660 

Bosnet AB 2) 3 017 2 838   

Coompanion 10 10 10 10 

Delsumma andelar 10 131 3 521 7 114 683 

Grundfondskapital     

Tidaholm-Hökensås Semesterby 10 10 10 10 

Delsumma grundfondskapital 10 10 10 10 

Totalsumma 10 348 3 738 17 589 11 158 

1) Insatsen hos Kommuninvest värderas till anskaffningsvärde. Överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på inbetalda med-
lemsinsatser har nästan omgående gått tillbaka till Kommuninvest för att öka kapitalet. Detta är enligt RKR:s yttrande inte att beakta som en 

intäkt i kommunen och värdet på insatsen har inte skrivits upp. Under 2021 har en obligatorisk medlemsinsats på 6 430 tkr betalats in, 
denna har lagts till anskaffningsvärdet. 
Enligt Kommuninvest är värdet på Tidaholms andel 12 790 tkr (6 359 tkr) vid årsskiftet. 

2) Bosnet AB hette tidigare Bredband Östra Skaraborg. 

  

Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Bidrag till statlig infrastruktur   6 000 6 000 

Upplösning   -3 200 -2 800 

Summa   2 800 3 200 

Kommunfullmäktige har i avsiktsförklaring från maj 2013 beslutat sin avsikt att med- 

finansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 miljoner kronor i 2013 års penningvärde 

(Kf § 55/2013). Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 15 år. 
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Not 13 Kortfristiga fordringar 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Kundfordringar 49 640 35 468 10 465 10 984 

- varav konsumtionsavgifter 41 951 28 358 2 776 3 874 

- varav fakturafordringar 7 692 7 112 7 692 7 112 

- varav fakturafordringar AÖS 1) -3 -2 -3 -2 

Statsbidragsfordringar 2 781 4 587 2 781 4 587 

Kortfristig fordran hos  

koncernföretag 
0 -5 142 423 13 215 

Diverse kortfristiga fordringar 10 232 12 202 9 133 10 658 

- varav mervärdeskatt 8 427 8 888 8 427 8 888 

- varav skattekonto 1 686 2 365 625 1 569 

- varav övriga 119 949 81 201 

Förutbetalda kostnader 6 418 3 734 6 418 3 734 

Upplupna intäkter 69 165 37 707 45 889 28 180 

- varav upplupna skatteintäkter 25 672 20 773 25 672 20 773 

- varav övriga upplupna intäkter 43 493 16 934 20 217 7 407 

Summa 138 236 88 556 75 109 71 358 

   

Not 14 Kassa och bank 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Kassa 32  32 42 

Bank 97 148  97 013 66 771 

Summa 97 180  97 045 66 813 

   

Not 15 Eget kapital 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Ingående eget kapital   516 249 499 226 

Nyttjande av lokal utvecklingsreserv   0 -1 800 

Årets resultat   38 058 18 823 

Totalt eget kapital   554 307 516 249 

- varav resultatutjämningsreserv   91 735 91 735 

- varav lokal utvecklingsreserv   7 429 7 429 

- varav övrigt eget kapital   455 142 417 085 
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Not 16 Avsättningar pensioner 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Specifikation - Avsatt till pensioner     

Förmånsbestämd ålderspension   13 13 

Avtalspension, visstidspension m.m.   683 399 

Särskild avtals/ålderspension   5 615 5 455 

Ålderspension   3 280 2 468 

Efterlevandepension    175 

Löneskatt   2 327 2 065 

Summa avsatt till pensioner   11 918 10 575 

     

Antal visstidsförordnanden     

Politiker   1 1 

Tjänstepersoner     

     

Avsatt till pensioner     

Ingående avsättning   10 575 10 776 

Nya förpliktelser under året   1 500 265 

Varav     

- nyintjänad pension   1 003 -17 

- ränte- och basbeloppsuppräkning   111 249 

- övrig post   386 16 

Årets utbetalningar   -420 -410 

Förändring av löneskatt   263 -39 

Summa avsatt till pensioner   11 918 10 592 

     

Aktualiseringsgrad   98 % 98 % 

Överskottsmedel   5 247 831 

För avtalen KAP-KL och AKAP-KL är årets ålderspensions-och indexeringspremier samt riskpremier inbetalda under året. Tidaholms kommun 
har försäkrat bort efterlevandeskyddet samt förmånsbestämd ålderspension för dessa avtal. 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnitt 4.2 Redovisningsprinciper. 
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Not 17 Avsättningar 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

     

Bidrag till statlig infrastruktur 1)     

Ingående avsättning 3 202 6 000 6 202 6 000 

Tidigare indexering 742 742 742 742 

Årets indexuppräkning 266  266  

Återbetalning under året -1 887 -540 -1 887 -540 

Utgående avsättning 4 581 6 202 4 581 6 202 

     

Avsättning för återställande av de-

poni 2) 
    

Ingående avsättning 5 700  5 700  

Förändring avsättning under året  5 700  5 700 

Utgående avsättning 5 700 5 700 5 700 5 700 

     

Övriga avsättningar 3) 0 0   

Ingående avsättning   0  

Förändring under året 835  835  

Utgående avsättning 835 0 835  

 

Avsättning latent skatt     

Ingående avsättning 40 144 3 521   

Förändring under året -2 762    

Utgående avsättning 37 382    

     

Summa 48 498 11 902 11 116 11 902 

1) Kommunfullmäktige har i avsiktsförklaring från maj 2013 beslutat sin avsikt att medfinansiera utbyggnaden av E20 upp till och med 6 
miljoner kronor i 2013 års penningvärde (Kf § 55/2013). Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 15 år. Indexering av medfi-

nansieringsbeloppet sker till och med utbetalningstidpunkten enligt Trafikverkets Infrastrukturindex - Investering Väg. Återbetalning ska göras 
2020–2025. Utgående avsättning motsvarar prognos för återbetalning. 
2) Avsättning har vid 2020 års bokslut gjorts för en beräknad kostnad avseende återställning av deponin Siggestorps avfallsanläggning. Be-

dömningen av avsättningens storlek har utgått ifrån kvadratmeterpriset på tidigare genomförd återställning. Någon ändring av beräkningen 
har inte gjorts vid 2021 års bokslut. Enligt föreläggande från Länsstyrelsen ska sluttäckningen vara färdigställd den 31 december 2024. 
 

3) Kommunen har under 2021 sålt en fastighet med förpliktelse att bekosta sanering till ett maximalt belopp om 834 tusen kronor. 
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Not 18 Lån i banker och kreditinstitut 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Swedbank hypotek     

Ingående skuld   4 423 5 055 

Nyupptagna lån     

Årets amortering   -632 -632 

Total låneskuld   3 791 4 423 

Kortfristig del av lån   632 632 

Långfristig del   3 159 3 791 

     

Kommuninvest     

Ingående skuld   179 504 103 754 

Nyupptagna lån    80 000 

Årets amortering   -7 250 -4 250 

Total låneskuld   172 254 179 504 

Kortfristig del av lån   7 250 4 250 

Långfristig del   165 004 175 254 

     

Summa   176 045 183 927 

     

Sammanställning av lån i banker och kreditinstitut 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Ingående skuld   183 927 108 809 

Nyupptagna lån    8 000 

Årets amortering   -7 882 -4 882 

Kortfristig del av lån   -7 882 -4 882 

Långfristig del av lån   168 163 179 045 

Kortfristig del av lån (nästa års amortering) redovisas i specifikationen till not 20. 
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Not 19 Andra långfristiga skulder 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Investeringsbidrag   8 528 7 731 

Återstående antal år (vägt snitt)   25 24 

Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande till-

gång har. 

   

Not 20 Kortfristiga skulder 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Leverantörsskulder 52 618 45 806 32 433 34 240 

Korta skulder kreditinstitut 67 271 25 538 7 882 4 882 

Kortfristig skuld hos koncernföretag 0 -5 550 38 263 5 142 

Avräkning Avfallshantering Östra 

Skaraborg 
18 18 18 18 

Moms och punktskatter 2 260 1 500 2 260 1 500 

Personalens källskatt och avgifter 22 118 25 049 22 118 25 049 

- varav källskatt 10 286 11 695 10 286 11 695 

- varav arbetsgivaravgifter 11 832 13 354 11 832 13 354 

Övriga kortfristiga skulder 24 273 14 972 4 263 1 281 

Skuld till VA-kollektivet 22 329 19 997 22 329 19 997 

Upplupna kostnader och förutbe-

talda intäkter 
131 526 146 556 88 432 95 666 

- varav semesterlöneskuld 29 129 28 172 29 129 28 172 

- varav upplupna löner 253 123 253 123 

- varav upplupna sociala avgifter på se-

mesterlöneskuld och upplupna löner 
11 693 11 309 11 693 11 309 

- varav pensionskostnad individuell 20 878 20 468 20 878 20 468 

- varav sammandrag för preliminär F-

skatt, se specifikation nedan 
287 7 037 5 065 6 571 

- varav förutbetalda skatteintäkter 7 070 17 810 7 070 17 810 

- varav förutbetalda tillfälliga statsbidrag 5 316 2 276 5 316 2 276 

- varav upplupna räntekostnader 79 232 79 232 

- varav interimsskulder 56 821 59 129 8 949 8 705 

- varav förutbetalda hyror    0 

Summa 322 413 273 886 217 998 187 775 
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Specifikation F-skatt 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2 021 -02-01 

– 2021-12-31 

2 020 -01-01 

– 2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Fastighetsskatt    371 

Upplupen särskild löneskatt individuell 

del 
   5 503 

Upplupen särskild löneskatt på utbetalda 

pensioner 
   1 734 

Upplupen särskild löneskatt  

pensionsförsäkring 
   2 640 

Inbetald preliminär F-skatt    -8 643 

Summa tax 21    1 605 

Fastighetsskatt   537  

Upplupen särskild löneskatt individuell 

del 
  5 535  

Upplupen särskild löneskatt på utbetalda 

pensioner 
  1 749 4 966 

Upplupen särskild löneskatt  

pensionsförsäkring 
  4 727  

Inbetald preliminär F-skatt   -9 573  

Summa tax 22   2 975 4 966 

Upplupen särskild löneskatt individuell 

del 
  5 065  

Summa tax 23   5 065  

Summa   8 040 6 571 

   

Not 21 Pensionsskuld 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Ingående ansvarsförbindelse   135 751 136 940 

Försäkring IPR   -9 996  

Ränteuppräkning   680 712 

Basbeloppsuppräkning   1 819 3 682 

Nyintjänande förtroendevalda   264 -75 

Ändrat livslängdsantagande RIPS   4 163  

Aktualisering     

Övrig post   1 127 1 254 

Årets utbetalningar   -6 815 -6 762 

Summa pensionsförpliktelser   126 993 135 751 

Löneskatt   30 809 32 933 

Utgående ansvarsförbindelser   157 802 168 684 

Aktualiseringsgrad   98% 98% 
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Upparbetad skuld från och med 1998 samt garanti- och visstidspensioner redovisas som 

avsättning i balansräkningen. Individuell del kommer att betalas ut i mars 2022 och  

redovisas därför som kortfristig skuld. Under 2021 har en inlösen av ansvarsförbindelsen 

genomförts. Löneskatt har beräknats med 24,26 procent. Pensionsskuld upparbetad före 

1998 redovisas som ansvarsförbindelse det vill säga utanför balansräkningen. Uppgifter 

om pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av KPA per 2021-12-31.  

  

Not 22 Solidarisk borgen 

Tidaholms kommun har i november 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regress-

avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett  

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlems-

kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på  

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tidaholms kommuns ansvar enligt ovan 

nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 511 miljarder kronor och totala tillgångar till 519 

miljarder kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 591 miljoner 

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 598 miljoner kronor. 

   

Not 23 Borgen och andra förpliktelser 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Tidaholms Bostads AB   126 294 105 437 

Tidaholms Energi AB   258 900 226 931 

Borgen för föreningar 7 845 1 934 7 845 1 934 

Bosnet AB   500 500 

Egna hem, 40 % kommunal garanti     

Tidaholms Energi AB -  

företagsinteckning 
31 318 31 318   

Övriga 43 45 43 44 

Summa 39 206 33 297 393 582 334 846 

Bosnet AB hette tidigare Bösab (Bredband Östra Skaraborg). 

Under 2021 har borgensåtagandet för TEAB och TBAB utökats enligt beslut i kommun-

fullmäktige. Borgensåtagandet för föreningar har utökats med 6 miljoner kronor under 

2021 då Tidaholms Tennisklubb utnyttjat sin kredit enligt beslut i kommunfullmäktige (Kf 

§ 411/2019).  
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Not 24 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 

  Kommunal koncern Kommun 

 
2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Försäljningspris avyttran  

anläggningstillgång 
-3 605 -3 151 -3 605 -3 151 

Bokfört värde försäljning  

anläggningstillgång 
1 252 8 137 1 252 8 137 

Försäljningspris avyttran finansiell  

anläggningstillgång 
    

Bokfört värde försäljning finansiell  

anläggningstillgång 
    

Avsättning för återställning av deponi  5 700  5 700 

Exploateringsmark till  

omsättningstillgång 
128  128  

Upplösning investeringsbidrag -326 -303 -326 -303 

Pensionsskuld förändring avsättning 1 343 -201 1 343 -201 

Upplösning av bidrag till statlig  

infrastruktur 
400 400 400 400 

Förändring kortfristig del av låneskuld -3 000 -1 000 -3 000 -1 000 

Indexuppräkning E20     

Avsättning avseende fastighetsförsäljning     

Övrigt -12 922 10 1 132 10 

Summa -16 730 9 592 -2 676 9 592 
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4.4 Ekonomisk redovisning vatten- och  

avloppsreningsverk 

Resultaträkning (tusentals kronor) 

    

 Not 
2021-01-01 –  

2021-12-31 

2020-01-01 –  

2020-12-31 

Verksamhetens intäkter  19 463 18 010 

Verksamhetens kostnader  -16 047 -14 792 

Avskrivningar  -3 108 -2 887 

Verksamhetens nettokostnader  308 331 

Jämförelsestörande kostnader    

Verksamhetens resultat    

Finansiella intäkter  5 6 

Finansiella kostnader  -313 -337 

Resultat efter finansiella poster    

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat  0 0 

   

Balansräkning (tusentals kronor) 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  41 104 43 650 

Maskiner och inventarier  134 188 

Summa materiella anläggningstillgångar  41 238 43 838 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm    

Uppskjuten skatt    

Långfristiga fordringar    

Summa finansiella anläggningstillgångar    

Summa anläggningstillgångar  41 238 43 838 

 

Bidrag till infrastruktur 

Medfinansiering E20    

Summa bidrag till infrastruktur    
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Omsättningstillgångar    

Förråd    

Övriga kortfristiga fordringar 1,2 15 458 17 483 

Kassa och bank  226 226 

Summa omsättningstillgångar  15 685 17 710 

    

Summa tillgångar  56 922 61 548 

 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
   

Eget kapital    

Årets resultat    

Resultatutjämningsreserv    

Lokal utvecklingsreserv    

Övrigt eget kapital  10 280 10 280 

Summa eget kapital  10 280 10 280 

    

Avsättningar    

Avsättning för pensioner och liknande för-

pliktelser 
   

Avsättning bidrag till infrastruktur    

Avsättning latent skatt    

Summa avsättningar    

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit    

Lån i banker och kreditinstitut  13 225 15 130 

Andra långfristiga skulder  4 406 3 367 

Summa långfristiga skulder  17 631 18 497 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 260 798 

Övriga kortfristiga skulder 3,4,5 27 751 31 972 

Summa kortfristiga skulder  29 011 32 770 

Summa skulder  46 642 51 268 

    

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 56 922 61 548 
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Kassaflödesanalys (tusentals kronor) 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Årets resultat  0 0 

Justering för ianspråktagna avsättningar    

Justering för av- och nedskrivningar  3 108 2 887 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande pos-

ter 
 -83 -54 

Medel från verksamheten före förändring av rörel-

sekapital 
 3 025 2 833 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar  472 1 364 

Ökning / minskning kortfristiga fordringar in-

ternt 
 1 553 -391 

Ökning / minskning förråd och varulager    

Ökning / minskning kortfristiga skulder  2 659 1 490 

Ökning / minskning kortfristiga skulder internt  -6 549 -3 155 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 160 2 140 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -377 -907 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstill-

gångar 
 1 122 1 232 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  745 325 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån    

Amortering av långfristiga skulder internt  -1 905 -635 

Ökning av långfristiga fordringar    

Minskning av långfristiga fordringar    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 905 -635 

    

Årets kassaflöde  0 0 

    

Likvida medel vid årets början  226 226 

Likvida medel vid årets slut  226 226 
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Not 1 Övriga kortfristiga fordringar 

  2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 

Kundfordringar 2 776 3 874 

Förutbetalda kostnader - diverse -158 -784 

Utgående fordran 2 618 3 090 

   

Not 2 Fordringar, balansenheter 

  2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 

Moms 0 977 

Pensionskostnad   

Fordran på kommunens koncernvalutakonto 12 199 12 033 

Övriga fördelade poster 641 1 383 

Utgående fordran 12 840 14 393 

   

Not 3 Skulder, balansenheter 

  2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 

Debiteringar renhållningsavgifter 3 968 7 435 

Löner december 528 619 

Moms december 246 1 767 

Personal och fordonsfördelning – gata 224 269 

Pensionskostnad  - 

Övriga fakturafördelningar 52 1 476 

Utgående skuld 5 018 11 566 

   

Not 4  Kortfristig skuld, VA-kollektiv 

  2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 

Ingående skuld 19 997 18 129 

Årets överskott (del av) 2 332 1 868 

Utgående skuld 22 329 19 997 

   

Not 5 Övriga kortfristiga skulder 

  2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 

Semesterlöneskuld 289 185 

Övriga kortfristiga skulder 115 224 

Utgående skuld 404 409 

233



Tidaholms kommun, Årsredovisning 2021 82(87) 

VA-lagen (Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412) trädde i kraft år 2007. Lagen 

skärper kraven på kommunens ekonomiska redovisning genom att uttryckligen hänvisa 

till god redovisningssed samt krav på redovisning av särskilda resultat- och balans- 

räkningar för VA-verksamheten. När avgifterna över- eller understiger kostnaderna ska 

dessa redovisas som en kortfristig skuld till VA-kollektivet. Är differensen av tillfällig 

karaktär ska medlen återföras de närmaste tre åren. Är överuttaget avsiktligt måste det 

finnas en plan för användningen som normalt inte sträcker sig längre än tio år fram i 

tiden. 
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4.5 Uppföljning av finansiella risker 

I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny finanspolicy. Enligt finanspoli-
cyn ska kommunens finansiella risker följas upp i samband med årsredovisningen. I  

tabellen nedan anges gränsvärden och utfall för de finansiella nyckeltalen som antagits. 

År 2021 ligger kommunen inom de gränsvärden som kommunfullmäktige har beslutat. 

 

  Målvärde Utfall 2021-12-31 

Andel ränteförfall inom ett år <50% 27% 

Räntebindningstid 1,3–4 år 1,5 år 

Kapitalförfall inom ett år <50% 4% 

Kapitalbindningstid >1,5 år 1,8 år 

Andel grön finansiering - 75% 

Uppfyller likviditetsreserv >50 miljoner 103 miljoner 
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4.6 Driftsredovisning 

Jämförelse mot budget 

Sammanställning  

budgetavvikelser  

(tusentals kronor) 

Budget  

2021-01-01  – 

2021-12-31 

Utfall  

2021-01-01 –  

2021-12-31 

Avvikelse 

Kommunstyrelsen + kommun- 

övergripande 
63 315 59 437 3 878 

Kultur- och fritidsnämnd 34 478 34 633 -155 

Barn- och utbildningsnämnd 340 485 340 463 22 

Social- och omvårdnadsnämnd 315 167 309 773 5 394 

Samhällsbyggnadsnämnd 32 439 36 859 -4 420 

Jävsnämnd 316 175 141 

Summa nämnder 786 200 781 340 4 860 

Skillnaden mellan verksamheternas nettokostnader i resultaträkningen och ovanstående 

tabell är: 

- driftsredovisningen ovan inkluderar vissa finansiella kostnader i nämnderna 

såsom till exempel verksamheternas förseningsavgifter. 

- verksamheterna nettokostnader i resultaträkningen inkluderar finans- 

förvaltningen. I driftsredovisningen exkluderas finansförvaltningen då den  

inkluderar interna kapitalintäkter och övriga finansiella kostnader. 

 

Jämförelse mot föregående år 

  Intäkter Kostnader 
Jämförelse 

mot föregående år 

 2021 2020 2021 2020 Intäkter Kostnader Totalt 

Kommun- 

styrelsen + 

kommun- 

övergri-

pande 

6 488 5 850 -65 925 -63 374 638 -2 551 -1 913 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

6 273 6 847 -40 906 -40 371 -574 -535 -1 109 

Barn- och  

utbildnings-

nämnd 

92 353 88 343 -432 816 -411 607 4 010 -21 209 -17 199 

Social- och 

omvård-

nads-nämnd 

58 348 63 757 -368 122 -371 523 -5 409 3 401 -2 008 

Samhälls- 
byggnads-

nämnd 

129 318 118 512 -165 996 -151 800 10 806 -14 196 -3 390 

Jävsnämnd  0 175 161 0 14 14 

Summa 

nämnder 

292 780 283 309 -1 073 590 -1 038 514 9 471 -35 076 -25 605 
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4.7 Investeringsredovisning 

Tidaholms kommuns totala investeringsutgift för år 2021 uppgick till 64,5 miljoner  

kronor vilket är 49 miljoner kronor lägre än de budgeterade investeringarna. 

Kommunfullmäktige har avsatt medel för investeringar i Strategisk plan och budget 2021–

2023. Våren 2021 beslutade kommunstyrelsen att göra en ombudgetering av medel  

utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Större färdigställda investeringar 

Det tar i regel flera år för kommunen att färdigställa en större investering. I början av 

2021 färdigställdes Idrottshall Rosenberg. Totalt nedlagd kostnad uppgick till 31 miljoner 

kronor och budgetanslaget uppgick till 30 miljoner kronor. 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet flyttat till nyrenoverade lokaler på Brukets  

industriområde. Kostnaden för iordningställande av lokalerna uppgick till 9,4 miljoner 

kronor vilket överskred budget med 2,4 miljoner kronor. 

Under 2021 har planerat fastighetsunderhåll utförts på flera av kommunens fastigheter. 

I bibliotekshuset har ombyggnation för den öppna ungdomsverksamheten, i kultur- och 

fritidsnämndens regi, färdigställts och verksamheten öppnade i augusti med många  

besökare. Större underhållsarbeten har även utförts på Stallängens förskola, Hellids- 

skolan, Midgård samt Forshallen. Nedlagda kostnader för planerat underhåll uppgick till 

5 miljoner kronor. Budgeterade medel för planerat underhåll var 8,6 miljoner kronor. 

Större pågående investeringar 

Byggnation av förskolan Rosenberg påbörjades under 2019 och färdigställdes i årsskiftet 

2021–2022. 

Det pågår ett arbete för att samla verksamheterna Tidaholms museum, turistbyrån och 

Barnens hus i gemensamma lokaler vid namn Vulcanen. Ombyggnation för färdigställande 

av lokalerna har pågått under hela året. Projektet beräknas vara klart våren 2022. 

Större budgetavvikelser 

I budgeten för 2021 anslogs 13,8 miljoner kronor till lokaler för förskoleverksamhet i 

Ekedalen. Dessa medel har inte förbrukats, i väntan på resultatet av folkomröstningen 

angående det särskilda boendet Lindängen i Ekedalen. Under 2022 har en ny förstudie 

om förskoleverksamhetens lokaler startat. 

Under 2021 har Hellidsskolan anpassats från en F–9-skola till en 7–9-skola. Ombyggnat-

ionen har gjorts i två etapper; anpassning av kök och matsal samt anpassning av  
ämnessalar med mera. Den negativa avvikelsen för båda etapper uppgår till 5 miljoner 

kronor. 

Investeringsreserven budgeterades till 10 miljoner kronor. Denna har inte nyttjats under 

2021. 

Budget för exploatering av framtida bostadsområden uppgick till 5 miljoner kronor. Av 

dessa har 0,3 miljoner kronor förbrukats. 

Affärsdrivande verk 

Renhållningsverket och VA-verket har inte genomfört några större investeringar under 

2021. 
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Exploateringsområde Rosenberg 

Villatomter på Rosenbergsområdet gjordes tillgängliga för köpare under 2020 och under 

2021 har 12 tomter sålts. 

Totalt kommunen 

  
Utfall 

2021 

Budget 

2021 

Tilläggs-

anslag & 

om- 

budget-

ering 

Summa 

budget 

2021 

Avvikelse-

Budget / 

Bokfört 

Om- 

bud-

get-

ering 

Överskott / 

Underskott 

Kommunstyrelsen 1 850 11 000 -833 10 167 8 317 -528 -155 

Kultur- och fritids-

nämnd 
334 2 300 0 2 300 1 966 1 300 666 

Barn- och utbild-

ningsnämnd 
777 1 125 0 1 125 348 348 0 

Social- och omvård-

nadsnämnd 
593 500 102 602 9 9 0 

Samhällsbyggnads-

nämnd 
60 410 51 255 34 224 85 479 25 069 18 088 10 155 

Skattefinansierad 

verksamhet 
63 964 66 180 33 493 99 673 35 709 19 217 10 666 

VA-verk 377 7 000 1 912 8 912 8 535 8 535 0 

Renhållningsenhet 109 5 468 -720 4 748 4 639 4 639 0 

Affärsdrivande 

verk 
486 12 468 1 192 13 660 13 174 13 174 0 

Totalt kommunen 64 450 78 648 34 685 113 333 48 883 32 391 10 666 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-02-09 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Beslut om revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
KS 2021/249 

Kommunstyrelsens beslut 
• Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag. 
• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in motsvarande avsnitt 3 i sina 

delegationsordningar samt att även genomföra övriga ändringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att kommunfullmäktige har reviderat kommunstyrelsens och nämndernas 
reglementen så att varje nämnd är anställningsmyndighet i stället för kommunstyrelsen behöver 
även delegationsordningen revideras.  

Eftersom kommunstyrelsen inte längre kan delegera rätten att besluta i ärenden gällande personal 
på andra nämnder föreslås hela avsnitt 4 tas bort. Istället bör kommunstyrelsen besluta uppmana 
övriga nämnder att ta med motsvarande punkter i sina delegationsordningar som i 
kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 3. 

Kommunstyrelsen är fortfarande anställningsmyndighet för förvaltningschefer och 
förvaltningsekonomer. Avsnitt 3 har därför uppdaterats.  

Kommunfullmäktige har även utökat kommunstyrelsens möjlighet att sälja fastigheter. Med 
anledning av detta föreslås att kommunstyrelsen i sin tur utökar delegationen till arbetsutskottet 
att sälja fastigheter, till upp till och med 15 prisbasbelopp (p. 6.2). 

I övrigt har smärre felaktigheter justerats i p. 1.15 och p. 7.1. I förslaget har ytterligare en punkt 
lagts till, p. 1.13, för det fall ett beslut som fattats på delegation behöver överklagas. En mening har 
tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom kommunstyrelsen inte har sammanträden 
varje månad.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera delegationsordningen 

enligt upprättat förslag. 
- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana nämnderna att ta in 

motsvarande avsnitt 3 i sina delegationsordningar samt att även genomföra övriga 
ändringar. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6/2022 ”Beslut om revidering av 

kommunstyrelsens delegationsordning”, 2022-01-26. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2021-12-22. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen, 2022-02-09 

Sida 2 av 2 

Sida 2 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 1 av 3 

Sida 1 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 186 Beslut om revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen 
KS 2019/466 

Kommunfullmäktiges beslut 
• kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 

upprättat förslag med tillägget att det i § 19 punkt 7 i reglementet ska läggas till 
”landsbygdssäkring”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har uppdaterat samtliga nämnders reglementen utifrån Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer. Förvaltningen har därmed även tagit fram 
ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-03, § 43/2021, att återremittera ärendet om revidering av 
kommunstyrelsens reglemente. Efter att kommunledningsförvaltningen utrett återremissen 
beslutade kommunstyrelsen 2021-10-06, § 213/2021, återigen att återremittera ärendet till 
kommunledningsförvaltningen. Motiveringen till återremissen var att det ska göras en 
konsekvensanalys av samtliga sakyrkanden som framfördes av individuella personer i 
kommunstyrelsens beslut § 43/2021. Kommunledningsförvaltningen har gjort efterfrågad 
konsekvensanalys. 

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

kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.  
- Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till kommunstyrelsens förslag och  

föreslår kommunfullmäktige besluta om tillägget att det i § 19 punkt 7 i reglementet ska 
läggas till ”landsbygdssäkring”.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Lennartsson. 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 2 av 3 

Sida 2 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

JA: 

Bifall till Lennartssons förslag 

NEJ: 

Avslag till Lennartssons förslag 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 21 

NEJ: 19 

Följande röstar JA: 

Jenny Svensson (L), Birgitta Andersson (L), Ingemar Johansson (L),  Torgny Hedlund (KD), Ulf 
Persson (C), Anneli Sandstedt (C), Mikael Hallin (C),  Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson 
(M), Ida Davidsson (-), Gunilla Dverstorp (M) Johan Liljegrahn (M), Camilla Graaf (-), Henrik 
Granqvist (M), Marika Lund (SD), Lennart Nilsson (SD), Per Nordström (SD), Pia Logård (SD), 
Karin Olofsson (MP),  Krister Rohman (KD), Zelal-Sara Yesildeniz (-) 

Följande röstar NEJ: 

Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling 
(S), Cathrine Karlsson (S), Othmar Fiala (S),  Ingvar Jansson (S), Georgos Moschos (S), Monica 
Staadig (S), Per-Erik Thurén (S), Michelle Hjerp Holmén (S), Håkan Joelsson (S), Christoffer 
Axelsson (S), Fahad Almedande (S) Ulla Brissman (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), 
Erik Ezelius (S) 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 288/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen”, 2021-11-24. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente för kommunstyrelsen efter 

ytterligare återremiss”, kommunjurist Jenny Beckman, 2021-10-15. 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige, 2021-12-20 

Sida 3 av 3 

Sida 3 av 3 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsens beslut § 213/2021 ”Beslut om revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen”, 2021-10-06. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen efter återremiss”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-04-29. 

 Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av reglemente 
kommunstyrelsen”, 2021-03-03. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente kommunstyrelsen”, kommunjurist 
Jenny Beckman, 2020-10-23. 

 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text. 
 Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och grön (tillägg) text.  
 SKR:s underlag - Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

Reservation 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Protokollsanteckning 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Upplysningar 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/33 

§ 141 Beslut om utredning av delegering av arbetsmiljöansvar av 
personal inom annan nämnds ansvarsområde 
 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen genom 
att ta bort p. 4.10. 

• Kommunstyrelsen beslutar att uppmana nämnderna att ta in 
motsvarande delegation i sina delegationsordningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-01-13 (§ 18/2020) beslutat att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.  
 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska nämnderna var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten.  
 
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller lagen för varje 
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.  
 
Arbetsmiljölagen utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de 
reglementen som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som 
respektive nämnd ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se 
till att dessa regler följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av 
nämndernas reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal. 
 
Med hänsyn till ovanstående bör kommunstyrelsens delegationsordning 
ändras på så sätt att p. 4.10 tas bort. Istället bör nämnderna uppmanas att ta 
in motsvarande delegation i sina egna delegationsordningar.  

 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera 
delegationsordningen genom att ta bort p. 4.10. 

- Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppmana 
nämnderna att ta in motsvarande delegation i sina 
delegationsordningar. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Arbetsutskottets beslut § 62/2021 ”Beslut om utredning av delegering 

av arbetsmiljöansvar av personal inom annan nämnds 
ansvarsområde”, 2021-05-26.  

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning av delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds ansvarsområde”, 
kommunjurist Jenny Beckman, 2021-05-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-06-09 
Kommunstyrelsen 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-04-29 
 
Ärendenummer 
2019/466 Kommunstyrelsen 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av reglemente 
kommunstyrelsen efter återremiss 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2021-03-03 (§ 43/2021) beslutat att återremittera 
ärendet om revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
 
Det framgår av beslutet att skälen för återremissen är följande. Frågan om 
arbetsmiljöansvar och dess delegering behöver utredas. Eventuell förändring 
gällande om kommunstyrelsen i framtiden skall vara anställningsnämnd för all 
personal eller ej påverkar reglementena. Vi önskar inte att få in någon 
skrivning i reglementena om hur nämnderna skall hantera frågor av principiell 
betydelse om de då skall beslutas i kommunfullmäktige eftersom detta är 
reglerat i kommunallagen och nämnd har möjlighet att besluta om detta. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 43/2021 ”Beslut om revidering av 

reglemente kommunstyrelsen”, 2021-03-03. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av reglemente 

kommunstyrelsen”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-23. 
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med svart text. 
✓ Förslag till reglemente för kommunstyrelsen med röd (borttag) och 

grön (tillägg) text.  
✓ SKR:s underlag- Reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019. 

 
Utredning 
Kommunledningsförvaltningen har utrett de frågor som angavs i beslutet om 
återremiss.  
 
Arbetsmiljöansvar och dess delegering 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (§ 18/2021) att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda formerna för delegering av 
arbetsmiljöansvar för personal inom annan nämnds verksamhetsområde.  
 
Inom ramen för den utredningen har följande framkommit. Enligt 6 kap. 6 § 
kommunallagen (2017:725, KL) ska nämnderna var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten.  
 
Enligt 1 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) gäller lagen för varje 
verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se 

 
AML utgår därmed från verksamhetsansvaret. Det framgår av de reglementen 
som fullmäktige har beslutat om vilken verksamhet som respektive nämnd 
ansvarar för. Det är därmed upp till respektive nämnd att se till att dessa regler 
följs för deras verksamhetsområde. Det framgår även av nämndernas 
reglementen att nämnden ansvarar för arbetsmiljö för personal. 
 
Med hänsyn till ovanstående har kommunstyrelsen beslutat att ta bort den 
aktuella delegeringen från delegationsordningen samt att uppmana 
nämnderna att ta in delegationen i sina delegationsordningar. Reglementena 
påverkas inte av denna fråga. 
 
Eventuell förändring av om kommunstyrelsen ska vara anställningsnämnd 
påverkar reglementena 
Det är fullmäktige som bestämmer hur nämnderna i en kommun ska 
organiseras. Fullmäktige får enligt 6 kap. 2 § kommunallagen (2017:725, KL) 
besluta 

1. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter i hela 
kommunen,  

2. att en nämnd ska ha hand om en eller flera verksamheter för en del av 
kommunen,  

3. att en nämnd ska ha hand om verksamheten vid en eller flera 
anläggningar, och 

4. att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt en annan nämnd.   
 
I Tidaholms kommun har fullmäktige beslutat att organisera nämnderna utifrån 
p. 1, genom att i reglementena tilldela de olika nämnderna ansvar över olika 
verksamheter i hela kommunen.  
 
I kommunstyrelsens reglemente anges dock att kommunstyrelsen är 
anställningsmyndighet för hela kommunen (§ 8). Detta betyder att 
kommunstyrelsen får karaktär av att vara utförarnämnd och att övriga 
nämnder får karaktär av att vara beställarnämnder, när det gäller personal. 
Det vill säga att kommunstyrelsen har fått i uppdrag av fullmäktige att anställa 
personal och sedan tillhandahålla denna personal till övriga nämnder. Det är 
dock inte så som nämndsorganisationen ser ut i Tidaholms kommun, 
reglementena är inte i övrigt utformade för en sådan organisation. 
 
Vidare regleras följande gällande nämndernas ansvar och befogenheter i 
kommunallagen. Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om (6 kap. 3 § 
KL). Vidare ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten (6 kap. 6 § KL).  
 
Utgångspunkten i kommunallagen är således att nämnderna ska bedriva sitt 
arbete självständigt. När nämnden formellt sett inte är anställningsmyndighet 
och därmed inte äger sin viktigaste resurs, personalen, uppkommer frågan om 
det går att särskilja personalansvar från verksamhetsansvar. Den frågan blir 
normalt löst genom att organisering utgår från beställar-utförarmodellen. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 
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Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att ovan inte har inneburit några 
problem i praktiken när kommunstyrelsen varit anställningsmyndighet. Det är 
dock viktigt, eftersom fullmäktige har beslutat att organisera nämnderna så att 
de ansvarar för olika verksamheter, att ändra reglementena så att även 
nämnderna är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom 
nämndens förvaltning. Detta för att nämnden fullt ut ska kunna ta det ansvar 
som krävs enligt kommunallagen. 
 
De frågor som kvarstår i kommunstyrelsens reglemente gällande personal är 
av sådan övergripande karaktär att styrelsen inte ges en alltför ingripande roll i 
förhållande till nämndernas ansvar för förvaltningen. De bör därmed vara kvar 
i reglementet.  
 
När det gäller förvaltningschefer och förvaltningsekonomer är det lämpligt att 
dessa även fortsatt anställs av kommunstyrelsen. Det är också i enlighet med 
SKR:s förslag på reglemente.  
 
Upplysningsvis har detta inte någon påverkan på de flesta arbetsrättsliga 
regler. Eftersom kommunen är en och samma juridiska person, utgör 
kommunen arbetsrättsligt också en och samma arbetsgivare.  
 
Frågor av principiell betydelse 
Det framgår av 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725, KL) att fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 
 
Det finns inte någon skrivning i förvaltningens förslag till reviderade 
reglementen om frågor av principiell betydelse eftersom detta är reglerat i 
ovan bestämmelse och därmed redan är tillämplig i samtliga nämnders arbete. 
Det är inte heller med i SKR:s mall som förvaltningen har utgått från. En 
nämnd, eller styrelsen, ska alltså redan lyfta sådana frågor till fullmäktige.  
Om detta inte görs riskerar beslutet att upphävas vid en laglighetsprövning. 
Det kan även påverka fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för nämnden eller 
styrelsen.  
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte är nödvändigt med ett tillägg i 
reglementet. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  
 
Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att återremissen härmed är besvarad. 
Kommunledningsförvaltningen anser därför att kommunstyrelsen bör besluta 
föreslå fullmäktige att anta förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen.  
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 113 Beslut om svar på frågor gällande 
ansvarsprövning 
KS 2022/308 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avge sitt svar till kommunrevisionen 

inför årlig ansvarsprövning år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen ska 2022-11-24 möta kommunstyrelsens presidium och kommundirektören 
som en del av revisorernas årliga ansvarsprövning.   

Revisionen har förberett ett antal frågor som de önskar att kommunstyrelsen besvarar i skriftlig 
form inför mötet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommunstyrelsens svar på revisorernas 
frågor vilket presenteras i bilaga.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge sitt svar till kommunrevisionen 

inför årlig ansvarsprövning år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar till kommunrevisionen inför årlig ansvarsprövning år 

2022”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-10-06. 
 Förslag ”Kommunstyrelsens svar på kommunrevisions frågor”, 2022-09-29. 
 Skrivelse ”Frågor inför ansvarsprövning 2022”, kommunrevisionen 
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2021-2022 (KS 2021/315). 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/308 

2022-10-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om svar till 
kommunrevisionen inför årlig ansvarsprövning år 
2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att avge sitt svar till kommunrevisionen inför årlig 
ansvarsprövning år 2022. 

Ärendet 
Kommunrevisionen ska möta kommunstyrelsens presidium och kommundirektör den 24 
november som en del av revisorernas årliga ansvarsprövning.   

Revisionen har förberett ett antal frågor som de önskar att kommunstyrelsen besvarar i skriftlig 
form och skickar till in senast den 18 november inför mötet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till kommunstyrelsens svar på revisorernas 
frågor vilket presenteras i bilagan. Detta förslag kan sedan kompletteras med kommunstyrelsens 
synpunkter när kommunstyrelsen behandlar ärendet under sitt sammanträde den 9 november.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag ”Kommunstyrelsens svar på kommunrevisions frågor”, kanslichef Jenny Beckman, 

2022- 
 Skrivelse ”Frågor inför ansvarsprövning 2022”, kommunrevisionen 
 Intern kontrollplan 2021-2022 (KS 2021/315) 

Sändlista 
Revisorerna 
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Kommunstyrelsens svar på kommunrevisionens 
frågor 
Verksamhetsresultat och måluppfyllelse  

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av kommunövergripande och nämndernas resultat och 
måluppfyllelse för 2022? Bedöms den ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, gällande 
lagstiftning och föreskrifter för verksamheten?  
 
Delårsrapporten för Tidaholms kommun år 2022 följer upp strategiska mål i strategisk plan och 
budget 2022–2024. Kommunen uppnår delvis vart och ett av de fem strategiska målen under det 
första delåret 2022. Bedömningen är att måluppfyllelsen blir i stort sett densamma vid 
årsredovisningen för år 2022. 

Varje nämnd följer upp och bedömer måluppfyllelsen för sina verksamhetsmål i nämndens 
delårsrapport. Nämnderna har antagit sammanlagt 26 verksamhetsmål år 2022. Kommunstyrelsen 
kan konstatera att nämnderna har uppnått 9, delvis uppnått 15 och ej uppnått 2 av dessa mål. 

Utöver de strategiska mål och verksamhetsmål som följs upp vid delårsbokslutet styrs 
kommunens verksamheter av ett stort antal lagar och föreskrifter. Dessa följs inte upp i 
delårsbokslutet, utan på andra sätt. Lagar och föreskrifter som reglerar nämndernas verksamheter 
följs bland annat upp genom systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
intern kontroll. 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen den egna verksamhetens resultat (måluppfyllelse) för 2022? 
Bedöms verksamhetens resultat ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande 
lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten?  
 
Kommunstyrelsen har inte antagit några mål för kommunstyrelsens verksamheter år 2022. Lagar 
och föreskrifter som reglerar nämndernas verksamheter följs bland annat upp genom systematiskt 
kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och intern kontroll. 

Ekonomi  

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av den ekonomiska utvecklingen och resultatet (prognos för 
helår 2022) för kommunen, nämnder och kommunstyrelsen? Kommer den ligga i linje med fullmäktiges 
ekonomiska mål, beslut och riktlinjer?  

Delårsrapporten för Tidaholms kommun år 2022 följer upp finansiella mål i strategisk plan och 
budget 2022–2024. Under det första delåret 2022 uppnår kommunen de finansiella målen helt och 
hållet. Bedömningen är att kommunen även uppnår dessa mål för helåret 2022.  

Resultatmålet anger att kommunen ska ha ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning. Helårsprognosen för Tidaholms kommun uppgår 
till 46,7 miljoner kronor vilket motsvarar 5,3 procent av skatter och generella bidrag. Tidaholms 
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kommun ska även ha en soliditet på minst 30 procent. Enligt helårsprognosen uppgår kommunens 
soliditet till 46,6 procent, vilket motsvarar målet. 

De helårsprognoser som lämnas i nämndernas delårsrapporter ger att tre av fem nämnder når en 
budget i balans år 2022. Social- och omvårdnadsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
förväntas inte nå en budget i balans. Social- och omvårdnadsnämndens prognos visar ett 
underskott om 2,4 miljoner kronor, under förutsättning att åtgärdsförslagen genomförs. 
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett underskott på 1,9 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2022 är ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 

• Hur arbetar kommunstyrelsen med att upprätthålla god ekonomisk hushållning på både kort och lång 
sikt, dvs. med långsiktig ekonomisk och finansiell planering i kommunen?  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över att de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten 
och ekonomin efterlevs. Varje nämnd skall genomföra resultat- och måluppföljning. Vid eventuella 
avvikelser mot budget så använder kommunstyrelsen de verktyg som finns till förfogande för att 
uppnå balans med den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. De verktyg som 
kommunstyrelsen har använt under 2022 inkluderar uppmaningar till nämnderna att ta fram 
åtgärder för att komma i balans, dialogmöten med presidierna samt ett separat ärende avseende 
samhällsbyggnadsnämnden för att hantera dess underskott. 

• Hur har kommunens överskott från 2021 hanterats/används?  

Kommunens resultat och överskott går in i eget kapital, vilket medför att behovet av upplåning för 
investeringar minskar.  

Styrning och ledning  

• Vilka risker har identifierats som mest betydande för kommunen under 2022 och vilka åtgärder har ks 
vidtagit för att minska att risken faller ut?  

Inledningsvis av året fanns en stor risk för smittspridning av covid-19 som påverkade kommunen 
och hela Sverige. Kommunstyrelsen (och övriga nämnder) följde de rekommendationer och 
restriktioner som Folkhälsomyndigheten, riksdag och regering m.fl. meddelade för att minska 
påverkan i samhället, på sjukvården och för att kunna upprättahålla kommunens verksamheter.  

Inom ramen för arbetet med intern kontroll har en riskanalys genomförts som sedan ligger till 
grund för den interna kontrollplanen. Samtliga av de risker som har fått högst riskvärde inom 
kommunstyrelsens område i interna kontrollplanen 2021-2022 är att hänföra till 
informationssäkerhet.  

Kommunstyrelsen har i intern kontrollplanen beslutat om kontroller som ska minska att risken 
faller ut. Kontrollerna innefattar utbildning i informationssäkerhet för medarbetare, kontroll av att 
kommunens datorer är krypterade, kontroll av system som ej är AD-anslutna, kontroll att 
regelbunden scanning utförs samt att eventuella åtgärder genomförs och kontroll av åtkomst till 
admin-lösenord.  
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• På vilket sätt följs och utvärderas kommunstyrelsens och nämndernas arbete med interna kontroll? 
Vilken bedömning gör ks avseende nämndernas arbete med intern kontroll?  

Kommunstyrelsen följer årligen upp kommunens process för intern kontroll med utgångspunkt i 
nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter. Kommunstyrelsen konstaterade vid 
uppföljningen i år att samtliga nämnder tagit fram interna kontrollplaner i enlighet med 
styrdokumenten, gjort en uppföljning av framtagna åtgärder och bedömt att den interna 
kontrollen var tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen konstaterade även att det kvarstod arbete att få de kommunala bolagen att 
arbeta i enlighet med processen.    

• Hur bedömer kommunstyrelsen att uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens måluppfyllsele, 
lagefterlevnad, verkställighet av kf beslut, ekonomin fungerar idag? Är styrelsen nöjd med hur den 
fungerar idag?  

Kommunstyrelsen har processer för uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse, ej verkställda 
beslut, ej slutbehandlade motioner och e-förslag, inkomna synpunkter, ekonomi samt 
dataskyddsförordningen. 

• På vilket sätt utövas uppsiktsplikten? Vilka iakttagelser eller avvikelser har för kommunstyrelsen 
uppmärksammat under året utifrån sin uppsiktsplikt och hur har kommunstyrelsen agerat utifrån ev. 
identifierade brister?  

Uppsiktsplikten utövas bl.a. genom de processer som anges i frågan ovan. Kommunstyrelsens 
presidium har även avstämningar med nämndernas presidier. Kommunstyrelsen har agerat i 
ärende om uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens underskott genom att kräva kompletteringar 
och uppgifter om anpassningsåtgärder. 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende personal- och kompetensförsörjning, 
personalomsättning och sjukskrivningstal i kommunen? Hur arbetar kommunstyrelsen med dessa frågor?  

Personalomsättningen 2022-01-01-2022-09-30 för Tidaholms kommun är 10,87%. Det märks att 
kommunen nu är tillbaka på normala nivåer gällande personalomsättningen efter att haft väldigt låg 
omsättning under pandemi-åren. 

På grund av demografin kommer det att bli stor konkurrens om medarbetare framåt, identifierade 
bristyrken är lärare, förskollärare, omvårdare, sjuksköterskor och chefer/rektorer. 

Sjukfrånvaron under perioden 2022-01-02-2022-09-30 för Tidaholms kommun var 7,3%. 
Förvaltningen ser en ökning av sjukfrånvaron som till stor del beror på att kommunen fortfarande 
har covid-19 att förhålla sig till samt att kommunen inte längre behöver förhålla oss till 
Folkhälsomyndighetens råd.  

För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, 
friskvård och att stärka/utveckla våra chefer genom kontinuerliga utbildningar. Kommunen 
erbjuder ett stort antal hälsofrämjande aktiviteter till medarbetarna, har tydliga riktlinjer och 
rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete samt erbjuder cheferna utbildningar inom områden 
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såsom arbetsanpassning, hållbart arbetsliv, rehabilitering, rekrytering, kränkande särbehandling och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

• Vilken bedömning gör för kommunstyrelsen avseende investeringsbehovet, investeringsbudget och 
genomförandegraden av beslutade investeringar i kommunen?  

Kommunfullmäktige har beslutat och antagit en strategisk plan och budget för 2023–2025 som 
inkluderar investeringsprojekt som utgår utifrån nämndernas investeringsbehovsanalyser. Den 
strategiska planen inkluderar även kassaflödesanalys som påvisar vilket lånebehov 
investeringsplanen medför.   

Kommunstyrelsen har inte gjort någon bedömning av genomförandegraden av beslutade 
investeringsprojekt, då investeringsprojekten skall beslutas (godkännas/avslås) av 
kommunfullmäktige enligt ekonomistyrprincipernas ärendehantering.  Det åligger nämnderna att 
slutrapportera investeringsprojekt till kommunfullmäktige. 

Framtidsutblick  

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka utmaningar ser 
nämnden? Hur bedöms kommunstyrelsen ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga 
förutsättningar inför 2023? 

Kommunstyrelsen har inte gjort någon specifik bedömning av kommunstyrelsens ekonomiska, 
organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2023 i delårsrapporten för 
Tidaholms kommun 2022.  

Kommunstyrelsen har däremot identifierat ett antal förhållanden som kan komma att påverka 
kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. Dessa beskrivs i sin helhet 
i avsnitt 3.1.2 Förväntad utveckling i Delårsrapport år 2022 för Tidaholms kommun. I korthet ser 
kommunstyrelsen att: 

• Sverige år 2022 är väg in i en lågkonjunktur vilket medför risk för ökad ekonomisk och 
social utsatthet bland kommunens invånare och ett ökat bidragsbehov. Att Nobia flyttar 
tillverkning från Tidaholm till Jönköping, höjda energipriser, inflation samt att antalet 
skuldrådgivningsärenden ökar kan ytterligare förstärka behovet av försörjningsstöd. 

• Kommunen står inför en tilltagande arbetskraftsbrist. Att rekrytera behörig personal till 
alla tjänster kommer sannolikt att bli allt svårare de kommande åren. Redan idag har 
kommunen svårt att tillsätta alla tjänster, framför allt inom barnomsorg, skola och 
omvårdnad. Brist på utbildad personal medför en ökad arbetsbelastning för personalen.  
För att klara av kompetensförsörjningen framöver behöver Tidaholms kommun bedriva 
ett strategiskt arbete med frågor som rör bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, ledarskap 
och kompetensutveckling. 

• Sedan pandemin covid-19 har antalet unga som är aktiva i föreningslivet minskat. För att 
främja folkhälsan i Tidaholms kommun behövs fler mötesplatser med positiv inverkan på 
socialt deltagande i samhället. 
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• Digitaliseringen medför många möjligheter att förändra arbetssätt, men tillför också fler 
arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om juridiska bedömningar, att förebygga digitalt 
utanförskap och skydda kommunen från cyberattacker. 

• Kommunen behöver tydliga miljömål för att kraftigt minska de utsläpp av växthusgaser 
och skadlig miljöpåverkan som kommunens verksamheter medför, för att medverka till de 
globala målen i Agenda 2030.  

• Kommunen behöver minska verksamheternas sårbarhet genom att förbereda sig för ett 
förändrat klimat med extremväder. 

• Näringslivsenheten fortsätter sitt arbete i enlighet med de tre fokusområden som 
kommunstyrelsen har fastställt för ett gott företagsklimat. 

• På grund av oroligheter i omvärlden kommer leveranser av IT-utrustning fortsatt vara en 
utmaning. Det innebär att kommunen behöver planera inköp av IT-utrustning minst 1–2 år 
framåt. 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende inflationens, räntans och prisökningens påverkan på 
kommunens ekonomi?  

Kommunledningsförvaltningens underlag hämtas från SKR:s cirkulär om prisökningar och inflation, 
samt via Kommuninvest för aktuella räntor. Dessa informationskällor bevakas och utgör även 
underlag till prognoser under innevarande år samt budgetberedningen för kommande års 
ekonomiska planering.   

Bedömningen avseende 2022 är att kommunen redan har påverkats av prisökningar gällande el 
och livsmedel, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport och prognos för 2022. 
Gällande räntekostnader så har kommunen inte upptagit några nya lån under 2022, inte heller 
bundit om några lån. Så kommunens räntekostnader under 2022 förväntas vara opåverkad 
(jämfört med 2021).  

Bedömningen avseende 2023 är att kommunen kommer ha stor påverkan av prisökningar och 
inflation att hantera inom verksamheterna. Kommunens skatteunderlag mellan 2022 – 2023 (SKR 
Cirkulär 2022.28), ökar med 2,5 %, vilket bedöms vara en är en lägre ökningstakt än inflationen. 
Ökningen av skatteintäkterna bedöms inte ge någon reell resursförstärkning. Enligt prognosen 
präglas de kommande åren av urholkning av köpkraften. Så allt annat lika behöver kommunen 
effektivisera/anpassa för att hålla budget i balans. Utöver prisökningar och inflation så löper 2 av 
kommunens lån ut 2023, vilka har haft låg och fast ränta. Ytterligare så planeras nyupplåning för att 
finansiera de investeringar som finns i investeringsplanen, bland annat investeringar avseende 
kommunens särskilda boenden (äldreomsorg). Kommunens räntekostnader kommer att öka 
markant mellan 2022 – 2023.  

2023-01-01 träder ett nytt pensionsavtal i kraft, vilket har stor ekonomisk påverkan för Sveriges 
kommuner och regioner. För Tidaholm har KPA beräknat kommunens totala kostnad för 
pensioner och bedömer att kostnaden för 2023 jämfört med 2022 kommer att vara 27 miljoner 
högre. Ökningen har i stort sett tre orsaker: 1) avtalets utformning, dvs en högre procentsats skall 
avsättas till medarbetarnas pensioner och är mer kostnadsdrivande för arbetsgivaren, 2) justerat 
prisbasbelopp samt 3) inflationspåverkan. Pensionskostnaderna ökar alltså med 27 miljoner mellan 
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åren och kommer ligga kvar på den högre nivån. Det vill säga att den nya kostnadsnivån är det nya 
normalläget för kommunen.     

Kommunens överskott/resultat 2022 kommer att minska lånebehovet för 2023.  

Övriga frågor  

• Hur arbetar kommunstyrelsen med effektivisering inom sina verksamheter?  

Kommunstyrelsens verksamheter är redan idag effektiva sett till antalet arbetsuppgifter och 
ansvarsområden i förhållande till antalet medarbetare per enhet. För att bedriva ett verkningsfullt 
arbete med verksamhetsutveckling som ger mer effektiva arbetssätt och processer i kommunens 
alla förvaltningar skulle kommunstyrelsens verksamheter behöva utöka sin kapacitet med fler 
tjänster.  

   • Vilken bedömning gör för kommunstyrelsen avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? 
Vad fungerar bra/mindre bra?  

Överlag fungerar samverkan/samarbetet mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder bra. I och 
med organisatoriska förändringar har dock en del pågående processer förskjutits.  

Samarbetet med samhällsbyggnadsnämnden behöver förbättras så att nämnden i högre grad 
lämnar in uppföljande rapporter och redovisningar om slutförda projekt i tid. Kommunstyrelsen 
ser också att samhällsbyggnadsnämndens uppföljningar av verksamhetsmål behöver utvecklas, så 
att kommunstyrelsen kan få en mer nyanserad förståelse av vad som har genomförts, på vilket sätt 
och med vilket resultat. 
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Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och verifierar/exemplifierar era svar! Vi är 

också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag.  

 

Verksamhetsresultat och måluppfyllelse 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av kommunövergripande och nämndernas resultat och måluppfyllelse för 2022? 

Bedöms den ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer, gällande lagstiftning och föreskrifter för verksamheten? 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen den egna verksamhetens resultat (måluppfyllelse) för 2022? Bedöms verksamhetens 

resultat ligga i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för 

verksamheten? 

Ekonomi 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen av den ekonomiska utvecklingen och resultatet (prognos för helår 2022) för 

kommunen, nämnder och kommunstyrelsen? Kommer den ligga i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och 

riktlinjer? 

• Hur arbetar kommunstyrelsen med att upprätthålla god ekonomisk hushållning på både kort och lång sikt, dvs. med långsiktig 

ekonomisk och finansiell planering i kommunen? 

• Hur har kommunens överskott från 2021 hanterats/används? 

Styrning och ledning 

• Vilka risker har identifierats som mest betydande för kommunen under 2022 och vilka åtgärder har ks vidtagit för att minska 

att risken faller ut?  

• På vilket sätt följs och utvärderas kommunstyrelsens och nämndernas arbete med interna kontroll? Vilken bedömning gör ks 

avseende nämndernas arbete med intern kontroll?   

• Hur bedömer kommunstyrelsen att uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens måluppfyllsele, lagefterlevnad, 

verkställighet av kf beslut, ekonomin fungerar idag? Är styrelsen nöjd med hur den fungerar idag? 

• På vilket sätt utövas uppsiktsplikten? Vilka iakttagelser eller avvikelser har för kommunstyrelsen uppmärksammat under året 

utifrån sin uppsiktsplikt och hur har kommunstyrelsen agerat utifrån ev. identifierade brister? 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och 

sjukskrivningstal i kommunen? Hur arbetar kommunstyrelsen med dessa frågor? 

• Vilken bedömning gör för kommunstyrelsen avseende investeringsbehovet, investeringsbudget och genomförandegraden av 

beslutade investeringar i kommunen? 

Framtidsutblick 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende utvecklingen (närmaste åren)? Vilka utmaningar ser nämnden? Hur bedöms 

kommunstyrelsen ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2023? 

• Vilken bedömning gör kommunstyrelsen avseende inflationens, räntans och prisökningens påverkan på kommunens ekonomi? 

Övriga frågor 

• Hur arbetar kommunstyrelsen med effektivisering inom sina verksamheter? 

• Vilken bedömning gör för kommunstyrelsen avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra/mindre 

bra? 

 

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor? 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens personalutskott, 2022-10-20 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
TBE-vaccin till kommunanställda 
KS 2022/175 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att delen 

av förslaget som avser anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde 
anses vara besvarad samt att avslå övriga delar av förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett Tidaholmsförslag som har fått över 50 röster. 

Förslaget lyder:  

”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.” 

Uppgifter från företagshälsovården Avonova visar att Tidaholms kommun redan idag erbjuder 
anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde, till exempel anställda på 
enheterna vatten och avlopp, gata och park samt service, att vaccinera sig mot TBE.  

En mindre undersökning bland kommuner i Skaraborg visar att det är vanligt att anställda inom 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde får erbjudande om TBE-vaccination. Flera 
kommuner svarar att de inte erbjuder någon personalgrupp vaccination då det bedöms vara svårt 
att dra gränsen för vilka som ska få erbjudande och inte. Ingen kommun erbjuder i dagsläget TBE-
vaccin till anställda inom förskola, skola, fritidshem eller särskilda boenden.  

Utifrån den undersökning som gjorts och hur behovet ser ut bedömer 
kommunledningsförvaltningen att de grupper av anställda som är i störst behov av TBE-vaccin 
redan erbjuds vaccin. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att det är aktuellt att utöka 
med fler grupper i dagsläget.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att delen av 

förslaget som avser anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde anses 
vara besvarad samt att avslå övriga delar av förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”TBE-vaccin till anställda”, personalkonsult Sofia Petersson, 2022-09-29. 
 Tidaholmsförslag om TBE-vaccin till kommunanställda, 2022-06-07. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/175 

2022-09-29 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofia Petersson, personalkonsult 

Tjänsteskrivelse om TBE-vaccin till anställda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delen av förslaget som avser 
anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde anses vara besvarad samt 
att avslå övriga delar av förslaget. 

Ärendet 
Det har inkommit ett Tidaholmsförslag och det har fått över 50 röster. 

Förslaget lyder:  

”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.” 

Utredning 
Uppgifter från företagshälsovården Avonova visar på att Tidaholms kommun redan idag erbjuder 
anställda inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde att vaccinera sig mot TBE. Ex. 
anställda på enheterna Vatten och avlopp, Gata/Park och Service.  

En mindre undersökning bland kommuner i Skaraborg visar på bland de som svarat att det är 
vanligt att anställda inom Gata/Park får erbjudande om TBE vaccination. Flera kommuner svarar 
att de inte erbjuder någon, då gränsen är svår att dra för vilka som ska få erbjudande och inte. 
Ingen kommun erbjuder i dagsläget TBE vaccin till anställda inom förskola/skola/fritidshem eller 
särskilda boenden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Utredningens slutsatser 
Utifrån den undersökning som gjorts och hur behovet ser ut erbjuds i dagsläget de grupper av 
anställda som är i störst behov av TBE vaccin. Kommunledningsförvaltningen bedömer därför inte 
att det är aktuellt att utöka antalet grupper.  

Beslutsunderlag 
 Tidaholmsförslag om TBE-vaccin till kommunanställda, 2022-06-07. 
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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
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Förslagslämnare
Ida Beckman

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 116 Beslut om förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
KS 2022/221 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig 

bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Ärendet har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som i beslut, § 82/2022, 
rekommenderar kommunstyrelsen att ställa sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa.  

Det framgår av nämndens beslut att målen i handlingsplanen anses vara fortsatt eftersträvansvärda 
samt att de fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen.  

Handlingsplanen antogs första gången år 2018 och förlängdes därefter år 2021. Vid båda tillfällena 
var det kommunfullmäktige som fattade beslut om att anta planen. Kommunledningsförvaltningen 
anser därför att det är lämpligt att kommunfullmäktige fattar beslut om planen den här gången 
också. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig 

bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-

2024”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-10-04. 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 82/2022 ”Beslut om yttrande - Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 28 ”Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024”, 2022-06-03. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/221 

2022-10-04 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom förlängning av 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Ärendet har skickats på remiss till social- och omvårdnadsnämnden som i beslut, § 82/2022, 
rekommenderar kommunstyrelsen att ställa sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa.  

Det framgår av nämndens beslut att målen i handlingsplanen anses vara fortsatt eftersträvansvärda 
samt att de fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen.  

Handlingsplanen antogs första gången år 2018 och förlängdes därefter år 2021. Vid båda tillfällena 
var det kommunfullmäktige som fattade beslut om att anta planen. Kommunledningsförvaltningen 
anser därför att det är lämpligt att kommunfullmäktige fattar beslut om planen den här gången 
också. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 82/2022 ”Beslut om yttrande - Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024”, 2022-09-27. 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 28 ”Förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024”, 2022-06-03. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  
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Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Skaraborgs kommunalförbund 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 Beslut om yttrande - Förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024 
SON 2022/155 

Social- och omvårdnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att ställa sig bakom förlängning av 

handlingsplan psykisk hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta enligt förslaget som framgår i bakgrunden till beslutet.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
sina synpunkter. 

Handlingsplanen antogs 2018 att gälla till och med 2020 och förlängdes 2020 att gälla till och med 
2022. Ärendet gäller nu ytterligare förlängning till och med 2024. 

Förvaltningen anser att målen i handlingsplanen är fortsatt eftersträvansvärda samt att de 
fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen. Förvaltningen har således inget att erinra mot att handlingsplanen förlängs. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta rekommendera kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa. 

Beslutsunderlag 
 Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2022/162, ”Beslut om yttrande - 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024”, 2022-09-20 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande – Förlängning av hadlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-06-20 
 Protokollsutdrag § 28 förlängning Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SON 2022/155 

2022-09-02 Social- och omvårdnadsnämnden 
Handläggare: Henrik Lennartsson, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024 
Förslag till beslut 

- Social- och omvårdnadsnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom förlängning av handlingsplan psykisk hälsa. 

Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbunds direktion har inkommit med ett beslut fattat 2022-06-03 angående 
en förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland. Direktionen rekommenderar 
medlemskommunerna att besluta enligt förslaget som framgår i bakgrunden till beslutet.  

Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att social- och omvårdnadsnämnden lämnar 
sina synpunkter. 

Handlingsplanen antogs 2018 att gälla till och med 2020 och förlängdes 2020 att gälla till och med 
2022. Ärendet gäller nu ytterligare förlängning till och med 2024. 

Utredning 
Förvaltningen anser att målen i handlingsplanen är fortsatt eftersträvansvärda samt att de 
fokusområden, indikatorer och aktiviteter som framgår är adekvata för syftet med 
handlingsplanen. Förvaltningen har således inget att erinra mot att handlingsplanen förlängs. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör flertalet artiklar i barnkonventionen. Ett av fokusområdena i handlingsplanen berör 
specifikt barn och unga. En förlängning av handlingsplanen bedöms ligga i god linje med 
barnrättsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Yttrande angående förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, nämndsekreterare Henrik Lennartsson, 2022-09-02. 
 Tjänsteskrivelse, ”Begäran om yttrande – Förlängning av hadlingsplan psykisk hälsa 2018-

2024”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-06-20 
 Protokollsutdrag § 28 förlängning Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024. 
 Förslag Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024.  
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Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag                         5 (22)
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte

§ 28/22
Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
SKBKF2022.0060

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-06-03 28/22

Beslut
Direktionen ställer sig bakom förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2023-2024 och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.

Bakgrund
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-frågor på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som 
lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlings-plan för psykisk hälsa 
för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, 
de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg inom ramen för vårdsamverkan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen 
förlängdes därefter till och med 2022. I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. 
Senast 1 september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi 
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell 
strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025. 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam 
handlingsplan fortsatt är aktuella. 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande läns-
gemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att 
totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars 
bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet, SRO ställde sig den 28 april bakom förslaget 
och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget. 

Skickas till
Medlemskommunerna
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 Beslut om alternativ ledningsplats 
KS 2022/313 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o ge nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i uppdrag att ansvara för att 
upprätta en alternativ ledningsplats. 

o ge ordföranden i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet.  

o föreslå kommunfullmäktige att godkänna utökning av nämnden för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborgs budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen 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. 

Enligt reglementet för nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ansvarar nämnden för att 
vidta beredskap- och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och höjd beredskap 
på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunen vid extraordinära händelser föreslås att 
nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg får i uppdrag att upprätta en alternativ 
ledningsplats. 

Alternativ ledningsplats 
Syftet med en alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav som ställs dels enligt lag om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap dels inom de beredskapsförberedelser inom krisberedskap och civilt försvar som 
kommunen har ansvar för.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens lednings- och samverkansförmåga vidmakthålls 
under en längre tid vid en händelse. För att uppnå förmågan krävs en alternativ ledningsplats. Med 
beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera 
kommunens verksamheter under höjd beredskap.  

Ingå säkerhetsskyddsavtal 
Kommuner är skyldiga att teckna säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbete med en 
annan aktör om aktören genom förfarandet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller annan säkerhetskänslig 
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (4 kap. 1 § säkerhetsskyddslag 
(2018:585)).  
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Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet kring en alternativ ledningsplats.  

Utökning av budget 
Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ ledningsplats eftersom 
Falköpings kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg. 

Respektive kommun behöver utöka rambudget för nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg med anledning av uppdraget. Medlemskommunerna behöver gemensamt utöka 
rambudgeten för nämnden med anledning av uppdraget till en totalkostnad med upp till 800 000 
kr/år. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o ge nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i uppdrag att ansvara för att 
upprätta en alternativ ledningsplats. 

o ge ordföranden i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet.  

o föreslå kommunfullmäktige att godkänna utökning av nämnden för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborgs budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Alternativ ledningsplats”, kommunjurist Elinor Stenberg, 2022-10-10. 
 Tjänsteutlåtande 2022/00045 ”Alternativ ledningsplats”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson, 2022-09-21 

299



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/313 

2022-10-11 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Alternativ ledningsplats 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o ge nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i uppdrag att ansvara för att 

upprätta en alternativ ledningsplats. 
o ge ordföranden i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 

behövas med anledning av projektet.  
o föreslå kommunfullmäktige att godkänna utökning av nämnden för Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborgs budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför. 

Ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen 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. 

Enligt reglementet för nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ansvarar nämnden för att 
vidta beredskap- och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och höjd beredskap 
på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunen vid extraordinära händelser föreslås att 
nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg får i uppdrag att upprätta en alternativ 
ledningsplats. 

Utredning 
Alternativ ledningsplats 
Syftet med en alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav som ställs dels enligt lag om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap dels inom de beredskapsförberedelser inom krisberedskap och civilt försvar som 
kommunen har ansvar för.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens ledning- och samverkansförmåga vidmakthålls 
under en längre tid vid en händelse. För att uppnå förmågan krävs en alternativ ledningsplats. Med 
beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis behövs för att kunna hantera 
kommunens verksamheter under höjd beredskap.  
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Ingå säkerhetsskyddsavtal 
Kommuner är skyldiga att teckna säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbeten med en 
annan aktör om aktören genom förfarandet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller annan säkerhetskänslig 
verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (4 kap. 1 § säkerhetsskyddslag 
(2018:585)).  

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet kring en alternativ ledningsplats.  

Utökning av budget 
Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ ledningsplats eftersom 
Falköpings kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för Samhällsskydd Mellersta 
Skaraborg. 

Respektive kommun behöver utöka rambudget för nämnden för Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg med anledning av uppdraget. Medlemskommunerna behöver gemensamt utöka 
rambudgeten för nämnden med anledning av uppdraget till en totalkostnad med upp till 800 000 
kr/år. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Utredningens slutsatser 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge nämnden för 
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg i uppdrag att ansvara för att upprätta en alternativ 
ledningsplats samt ge ordföranden i uppdrag att ingå eventuella säkerhetsskyddsavtal som kan 
behövas med anledning av projektet.  

Kommunledningsförvaltningen förslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna utökning av nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs budget för de kostnader 
en alternativ ledningsplats medför. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2022/00045 ”Alternativ ledningsplats”, säkerhetssamordnare Peder 

Samuelsson, 2022-09-21 

Sändlista 
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
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Alternativ ledningsplats 

Förslag till beslut 

1  Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg förslår 

kommunstyrelserna i medlemskommunerna att ge nämnden i uppdrag att 

ansvara för att upprätta en alternativ ledningsplats samt att föreslå 

kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna utökning av 

nämndens budget för de kostnader en alternativ ledningsplats medför.      

Sammanfattning  

För att kunna upprätthålla ledningsförmågan i kommunerna vid 

extraordinära händelser föreslås att SMS får ett uppdrag att upprätta 

alternativ ledningsplats.   

Bakgrund 

Syftet med alternativ ledningsplats är att uppfylla de krav enligt lag om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt inom de 

beredskapsförberedelser inom krisberedskap och civilt försvar som 

kommunen har ansvar för. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens 

ledning- och samverkansförmåga vidmakthålls under en längre tid vid en 

händelse. För att uppnå förmågan krävs en alternativ ledningsplats. 

Med beredskapsförberedelser menas samtliga åtgärder som vanligtvis 

behövs för att kunna hantera kommunens verksamheter under höjd 

beredskap. Enligt reglementet ansvarar nämnden för samhällsskydd att vidta 

beredskap- och planeringsförberedelser inför en extraordinär händelse och 

höjd beredskap på uppdrag av kommunstyrelserna i medlemskommunerna 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsskyddsförvaltningen bedömer att samverkan mellan 

medlemskommunerna är nödvändig för en uthållighet och upprätthållande av 

sina verksamheter under extra ordinarie händelse och höjd beredskap.  
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Finansiering 

Falköpings kommun ansvarar för investeringskostnad av alternativ 

ledningsplats eftersom Falköpings kommun är värdkommun för den 

gemensamma nämnden. Kommunerna kommer dela på drift- och 

hyreskostnader enligt den ekonomiska fördelningsmodellen för kommunerna 

inom Samhällsskydd. Respektive kommun behöver utöka rambudget för 

nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg med anledning av uppdraget. 

Totalkostnad med upp till 800 000 kr/år för Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtandet 2022/00045  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen Falköpings kommun 

Kommunstyrelsen Skara kommun 

Kommunstyrelsen Götene kommun 

Kommunstyrelsen Tidaholms kommun 

Säkerhetssamordnare Peder Samuelsson 

 

 

 

Peder Samuelsson 

Säkerhetssamordnare 
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§ 114 Beslut om uppdrag om att vidta åtgärder för 
energibesparing 
KS 2022/267 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till 
och med den 31 mars 2023. 

o uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och valnämnd) att vidta åtgärder 
för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att, till och med den 31 mars 2023, vidta möjliga 
och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det 
rådande läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på 
kort sikt minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående är det lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att genomföra 
energibesparingar och att uppmana nämnderna att göra detsamma.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing till 
och med den 31 mars 2023. 

o uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och valnämnd) att vidta åtgärder 
för energibesparing till och med den 31 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att vidta åtgärder för energibesparing”, kommunjurist 

Elinor Stenberg, 2022-10-03. 
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 Regeringsbeslut 2022-09-08, Fi2022/02571, Finansdepartementet - Uppdrag att vidta 
energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/267 

2022-10-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Uppdrag om att vidta åtgärder 
för energibesparing 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta åtgärder för energibesparing 

t.o.m. den 31 mars 2023. 
o uppmana övriga nämnder (förutom jävsnämnd och valnämnd) att vidta åtgärder 

för energibesparing t.o.m. den 31 mars 2023. 

Ärendet 
Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. 
De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, 
vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande 
betydelse att minska användningen av alla energislag. Alla länder behöver bidra till minskningen. 
Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av 
den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, en ledande roll i 
arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen. 

Regeringen har uppdragit åt statliga myndigheter att t.o.m. den 31 mars 2023 vidta möjliga och 
lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mot bakgrund av det rådande 
läget är det angeläget att även Tidaholms kommun vidtar nödvändiga åtgärder för att på kort sikt 
minska elanvändningen.  

En rad omvärldsfaktorer som påverkar det svenska kraftsystemet på ett negativt sätt har ökat 
risken för frånkoppling av el enligt Svenska kraftnät. Trots att elproduktionen i landet liksom 
överföringskapaciteten från norr till söder har varit hög under året har risken för effektbrist 
kommande vinter ökat i södra Sverige.  

Mot bakgrund av ovanstående är det lämpligt att kommunstyrelsen fattar beslut om att genomföra 
energibesparingar och uppmana nämnderna att göra detsamma.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Beslutsunderlag 
 Regeringsbeslut 2022-09-08, Fi2022/02571, Finansdepartementet, Uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 
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Bilaga till regeringsbeslut 2022-09-08 i ärende Fi2022/02571 

Sändlista  
1 Affärsverket svenska kraftnät 

2 Allmänna reklamationsnämnden 

3 Arbetsdomstolen 

4 Arbetsförmedlingen 

5 Arbetsgivarverket 

6 Arbetsmiljöverket 

7 Barnombudsmannen 

8 Blekinge tekniska högskola 

9 Bokföringsnämnden 

10 Bolagsverket 

11 Boverket 

12 Brottsförebyggande rådet 

13 Brottsoffermyndigheten 

14 Centrala studiestödsnämnden 

15 Diskrimineringsombudsmannen 

16 Domarnämnden 

17 Domstolsverket 

18 E-hälsomyndigheten 

19 Ekobrottsmyndigheten 

20 Ekonomistyrningsverket 

21 Elsäkerhetsverket 

22 Energimarknadsinspektionen 

23 Etikprövningsmyndigheten 

24 Exportkreditnämnden 

25 Fastighetsmäklarinspektionen 

26 Finansinspektionen 

27 Finanspolitiska rådet 

28 Folke Bernadotteakademin 
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29 Folkhälsomyndigheten 

30 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

31 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(FORMAS) 

32 Forum för levande historia 

33 Försvarshögskolan 

34 Försäkringskassan 

35 Gymnastik- och idrottshögskolan 

36 Göteborgs universitet 

37 Havs- och vattenmyndigheten 

38 Högskolan Dalarna 

39 Högskolan i Borås 

40 Högskolan i Gävle 

41 Högskolan i Halmstad 

42 Högskolan i Skövde 

43 Högskolan Kristianstad 

44 Högskolan Väst 

45 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

46 Inspektionen för socialförsäkringen 

47 Inspektionen för strategiska produkter 

48 Inspektionen för vård och omsorg 

49 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

50 Institutet för rymdfysik 

51 Institutet för språk och folkminnen 

52 Integritetsskyddsmyndigheten 

53 Justitiekanslern 

54 Jämställdhetsmyndigheten 

55 Kammarkollegiet 

56 Karlstads universitet 

57 Karolinska institutet 
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58 Kemikalieinspektionen 

59 Kommerskollegium 

60 Konjunkturinstitutet 

61 Konkurrensverket 

62 Konstfack 

63 Konstnärsnämnden 

64 Konsumentverket 

65 Kriminalvården 

66 Kronofogdemyndigheten 

67 Kungliga biblioteket 

68 Kungliga Konsthögskolan 

69 Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

70 Kungliga Tekniska högskolan  

71 Kustbevakningen 

72 Lantmäteriet 

73 Linköpings universitet 

74 Linnéuniversitetet 

75 Livsmedelsverket 

76 Luftfartsverket 

77 Luleå tekniska universitet 

78 Lunds universitet 

79 Läkemedelsverket 

80 Länsstyrelsen i Blekinge län 

81 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

82 Länsstyrelsen i Gotlands län 

83 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

84 Länsstyrelsen i Hallands län 

85 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

86 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

87 Länsstyrelsen i Kalmar län 
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88 Länsstyrelsen i Kronobergs län 

89 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

90 Länsstyrelsen i Skåne län 

91 Länsstyrelsen i Stockholms län 

92 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

93 Länsstyrelsen i Uppsala län 

94 Länsstyrelsen i Värmlands län 

95 Länsstyrelsen i Västerbottens län 

96 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

97 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

98 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

99 Länsstyrelsen i Örebro län 

100 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

101 Malmö universitet 

102 Medlingsinstitutet 

103 Migrationsverket 

104 Mittuniversitetet 

105 Moderna museet 

106 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

107 Myndigheten för delaktighet 

108 Myndigheten för digital förvaltning 

109 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

110 Myndigheten för kulturanalys 

111 Myndigheten för press, radio och tv 

112 Myndigheten för psykologiskt försvar 

113 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

114 Myndigheten för stöd till trossamfund 

115 Myndigheten för tillgängliga medier 

116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

117 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  
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118 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

119 Myndigheten för yrkeshögskolan 

120 Mälardalens universitet 

121 Nationalmuseum  

122 Naturhistoriska riksmuseet 

123 Naturvårdsverket 

124 Nordiska Afrikainstitutet 

125 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

126 Patent- och registreringsverket 

127 Pensionsmyndigheten 

128 Polarforskningssekretariatet 

129 Post- och telestyrelsen 

130 Revisorsinspektionen 

131 Riksantikvarieämbetet 

132 Riksarkivet 

133 Riksgäldskontoret 

134 Rymdstyrelsen 

135 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

136 Rättsmedicinalverket 

137 Sameskolstyrelsen 

138 Sametinget 

139 Sjöfartsverket 

140 Skatteverket 

141 Skogsstyrelsen 

142 Skolforskningsinstitutet 

143 Socialstyrelsen 

144 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

145 Spelinspektionen 

146 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

147 Statens centrum för arkitektur och design 
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148 Statens energimyndighet 

149 Statens fastighetsverk 

150 Statens försvarshistoriska museer 

151 Statens geotekniska institut 

152 Statens haverikommission 

153 Statens historiska museer 

154 Statens institutionsstyrelse 

155 Statens jordbruksverk 

156 Statens konstråd 

157 Statens kulturråd 

158 Statens maritima och transporthistoriska museer 

159 Statens medieråd 

160 Statens museer för världskultur 

161 Statens musikverk 

162 Statens servicecenter 

163 Statens skolinspektion 

164 Statens skolverk 

165 Statens tjänstepensionsverk 

166 Statens veterinärmedicinska anstalt 

167 Statens väg- och transportforskningsinstitut 

168 Statistiska centralbyrån 

169 Statskontoret 

170 Stockholms konstnärliga högskola 

171 Stockholms universitet 

172 Strålsäkerhetsmyndigheten 

173 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 

174 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

175 Svenska institutet 

176 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 

177 Sveriges författarfond 
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178 Sveriges geologiska undersökning 

179 Sveriges lantbruksuniversitet 

180 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

181 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

182 Södertörns högskola 

183 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

184 Tillväxtverket 

185 Trafikanalys 

186 Trafikverket 

187 Transportstyrelsen 

188 Tullverket 

189 Umeå universitet 

190 Universitetskanslersämbetet 

191 Universitets- och högskolerådet 

192 Upphandlingsmyndigheten 

193 Uppsala universitet 

194 Verket för innovationssystem (Vinnova) 

195 Vetenskapsrådet 

196 Åklagarmyndigheten 

197 Örebro universitet 

198 Överklagandenämnden för studiestöd 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 117 Beslut om rapport om kommunstyrelsens 
efterlevnad av dataskyddsförordningen år 2022 
KS 2022/26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till 

handlingarna.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker i 
kommunstyrelsens verksamhet och är därmed ansvarig för att dataskyddsförordningen efterlevs.  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar därför en gång per år till kommunstyrelsen hur 
dataskyddsförordningen efterlevs och vilket arbete som har genomförts under året.  

Under år 2022 har ett omfattande utredningsarbete avseende Microsoft 365 slutförts. 
Utredningens syfte var att granska om, och i så fall hur, molntjänsten Microsoft 365 kan och 
fortsatt får nyttjas av Tidaholms kommun. I utredningen har IT-chef, kanslichef, kommunjurist och 
dataskyddsombud deltagit. 

Nedan följer en sammanfattning av ytterligare arbete som kommunledningsförvaltningen 
genomfört under år 2022 för att efterleva dataskyddsförordningen:  

- Inventerat personuppgiftsbiträdesavtal och gått igenom avtalen med respektive enhetschef 
- Uppdaterat rutiner för överensstämmelse med den nya grafiska profilen 
- Delat upp mallar från rutinerna och sett till att vissa av dem blir ifyllningsbara 
- Gått igenom registerförteckningen för kansliet 
- I samband med införandet av nytt intranät har informationen på GDPR-sidorna 

kontrollerats och uppdaterats 
- Direktupphandling avseende dataskyddsombud har genomförts   
- Kommunjuristen har tillsammans med dataskyddsombudet tagit fram och genomfört en 

workshop med kommunens kontaktpersoner för GDPR angående 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommunjuristen har löpande möten med kontaktpersonerna för GDPR på övriga förvaltningar för 
att lyfta gemensamma frågor gällande dataskyddsförordningen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Rapport gällande kommunstyrelsens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 2022”, kommunjurist Elinor Stenberg, 2022-10-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/26 

2022-10-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Elinor Stenberg, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Rapport gällande 
kommunstyrelsens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 2022 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker i 
kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därmed ansvarig för att 
dataskyddsförordningen efterlevs.  

Kommunledningsförvaltningen rapporterar därför en gång per år till kommunstyrelsen hur 
dataskyddsförordningen efterlevs och vilket arbete som genomförts.  

Utredning 
Under 2022 har ett omfattande utredningsarbete avseende Microsoft 365 slutförts. Utredningens 
syfte var att granska om, och i så fall hur, molntjänsten Microsoft 365 kan och fortsatt får nyttjas 
av Tidaholms kommun. I utredningen har IT-chef, kanslichef, kommunjurist och dataskyddsombud 
deltagit. 

Nedan följer en sammanfattning av det arbete som kommunledningsförvaltningen genomfört 
under 2022 för att efterleva dataskyddsförordningen:  

- Inventerat personuppgiftsbiträdesavtal och gått igenom avtalen med respektive enhetschef 
- Uppdaterat rutiner för överensstämmelse med den nya grafiska profilen 
- Delat upp mallar från rutinerna och sett till att vissa av dem blir ifyllningsbara 
- Gått igenom registerförteckningen för kansliet 
- I samband med införandet av nytt intranät har informationen på GDPR-sidorna 

kontrollerats och uppdaterats 
- Direktupphandling avseende dataskyddsombud har genomförts   
- Kommunjuristen har tillsammans med dataskyddsombudet tagit fram och genomfört en 

workshop med kommunens kontaktpersoner för GDPR angående 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Kommunjuristen har löpande möten med kontaktpersonerna för GDPR på övriga förvaltningar för 
att lyfta gemensamma frågor gällande dataskyddsförordningen. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/4 

2022-11-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 
att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av IT-chef, 2022-10-28. 
 Delegationsbeslut fattade av kanslichef, 2022-10-25. 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2022-10-19. 
 Nyanställda delegationsbeslut 2022-10-01 – 2022-10-31. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-10-28 Kommunstyrelsen 
Handläggare: David Olsson 

Delegationsbeslut fattade av kommunjurist 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-10-21 4.17 Beslut att teckna avtal för fiberförbindelse 
Ulvestorpsgatan 1A 2022/326 

2022-10-26 4.17 Beslut att förlänga avtal för spam-filter 12 
kalendermånader 2016/68 

2022-10-28 4.17 Tilldelningsbeslut för upphandling 
licenspartner 2022/333 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-10-25 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman 

Delegationsbeslut fattade av kanslichef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-10-11 4.11 Inköp av tjänst- dataskyddsombyd KS 2022/269 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2022/4 
2022-10-01 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik 

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-10-11 4.16 Beslut om avtal – SAM (Stratsys)  

2022-10-17 4.2 Beslut om attestanter - kommunstyrelsen  2021/341 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Kansliavdelningen UNG KOMMUNUTVEC 01-okt-22 6 Timanställning, vikariat

030 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KOMMUNDIREKTÖR 11-okt-22 1 Tillsvidare
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/59 

2022-10-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista kommunstyrelsen 2022-11-09 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-10-04 – 2022-10-31. 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:31 - Arvoden och ersättningar till förmyndare, 
gode män och förvaltare med flera 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:36 Information angående bildandet av Sveriges 
Lärare och Sveriges Skolledare 

KS 2022/5 SKR - Cirkulär 22:37 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025 
KS 2022/317 Skrivelse till kommunstyrelsen från undersköterskor i Tidaholm 
KS 2022/318 Skrivelse till kommunstyrelsen - Helttidsmåttet Natt 
KS 2022/335 Samhällsbyggnadsnämnden - Förslag till ny Vindbruksplan för 

Tidaholms kommun 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Utses att justera

Sekreterare Siw Adamson Paragrafer §53/22-§62/22
Ordförande Katarina Jonsson
Justerande Gabriela Bosnjakovic
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Mötets öppnande
Katarina Jonsson förklarar mötet öppnat.
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§ 53/22
Information om Hälso- och sjukvårdsavtalet
SKBKF2021.0067

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 53/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera informationen.

Bakgrund
Uppdraget att revidera Hälso- och sjukvårdsavtalet gavs 2019. Politiskt samrådsorgan (SRO) ställde 
sig den 24 februari 2022 bakom Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård (färdplanen) 
samt det reviderade Hälso- och sjukvårdsavtalet (HoS-avtalet). 

41 kommuner av 49 har sagt ja eller förväntas säga ja till HoS avtalet. 48 av 49 kommuner har sagt ja 
eller förväntas säja ja till färdplanen. Två kommuner har återemitterat ärendet. Juridisk bedömning 
från VästKom är att avtalet förutsätter att samtliga parter skriver på.

På mötet informerar Elisabet Lindholm Hane, samordnare nära vård, om att det i nu läget inte finns 
förutsättningar för att teckna ett reviderat HoS-avtal mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen.
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§ 54/22
Internationell affärsutveckling mellan Skaraborg och 
Rockford – avslutande av projekt
SKBKF2022.0098

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 54/22

Beslut
Direktionen beslutar att notera informationen och projektet avslutas därmed.

Bakgrund
Projektet med Rockford har under drygt två år varit ”pausad” p.g.a pandemin. Det aktuella avtalet 
med Rockford upphör vid årsskiftet.

Under de senaste åren har omvärlden och förutsättningarna för projektet förändrats sedan projektstart 
2020. När projektet startade, fanns det en större investeringsfokus än tidigare. Dock har den senaste 
tidens etableringar/etableringsförfrågningar, satt Skaraborg på kartan samt att BRS har utvecklat ett 
gott samarbete med Business Sweden/andra aktörer. Utifrån det perspektivet, så ser inte 
BRS/Kommunalförbundet behovet lika stort som tidigare, när det gäller det investeringsfrämjandet 
arbetet. 

Nätverket med näringslivschefer har fått svara på tre frågor kring intresset från näringslivet och fråga 
om en fortsättning av projektet. Deras svar, visar att intresset för den amerikanska marknaden inte är 
framträdande och att företagen hittar andra vägar/aktörer än tidigare för exportfrågor. Projektet är 
inte prioriterad och kommer sannolikt inte prioriteras eftersom andra näringslivsfrågor har mycket 
högre prioritet t. ex. batterifabrik/andra etableringar.

Med anledning av detta kommer inte avtalet att förlängas och projektet avslutas.
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§ 55/22
Skaraborgs gemensamma inriktning kring tillköp av 
Närtrafik helger till Trafikplan 2023.
SKBKF2022.0069

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 55/22

Beslut
Direktion rekommendera kommunerna ett tillköp av helgtrafik med 7 tidsintervall lördag och 7 
tidsintervall söndag. 

Tillköp av Nattrafik genom Närtrafik bestäms av respektive kommun, utifrån lokala förutsättningar.

Närtrafiken/tillköpen behöver utvärderas.

Att ge uppdrag till förbundsdirektören att initiera en översyn kring det sammanhållande resandet i 
syfte att stimulera resandet med kollektivtrafik hos unga (ugndomskort) och möjlig likriktning i 
förutsättningarna kring seniorkort m.m.

Bakgrund
Västtrafik har föreslagit ett antal förändringar i Närtrafiken, vilka under våren 2022 presenterats och 
diskuterats vid tjänstepersonnätverk samt DKR i Skaraborg. En förändring för 10 Skaraborgs 
kommuner är att resor på helger med Närtrafik framöver inte längre är regionfinansierade – utan 
behöver finansieras via kommunala tillköp. Västtrafik har påbörjat processen genom att 
kommunerna kunnat efterfråga ”kalkyler på tillköp av helgtrafik”. Beslut om tillköp ska meddelas 
till Västtrafik senast 30 oktober.

Tjänstepersonnätverkets inställning
Tjänstepersonnätverket med Skaraborgs kommuner menar att det är viktigt att Närtrafik, som är den 
enda närvaron av kollektivtrafik i många glesare geografier, även är tillgänglig på helger. Vi menar 
också att kollektivtrafik behöver finnas i hela regionen både vardagar och helger. Vi är dock 
tveksamma till att ha olika finansiering av helg- respektive vardagstrafik, och menar att detta är en 
fråga som behöver lyftas för vidare diskussion framöver. Detsamma gäller en fortsatt diskussion 
kring utvecklad anropsstyrd/behovsstyrd trafik. Dagens Närtrafik fyller några behov men kan 
samtidigt utvecklas att bli mer transport- och kostnadseffektiv, och mindre begränsad. 

Nattrafik med Närtrafik tycker tjänstepersonnätverket är ett rimligt tillköp för kommunfinansiering. 

Diskussioner i DKR 2021 0ch 2022
DKR Skaraborg yttrade sig vid mötet 3 juni 2022 över uppdelning av finansiering mellan vardags- 
och helgtrafik i Närtrafiken. DKR Skaraborg hänvisade också till 2021 års beslut: 
Att kommunerna, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik, ska verka för en det 
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påbörjas ett arbete med utvecklad anropsstyrd trafik. En utvecklad anropsstyrd trafik ska i 
framtiden:

- Säkerställa inriktningen för kollektivtrafikens närvaro i glesare geografier.
- Koppla samman med den linjelagda kollektivtrafiken för ett transporteffektivt resande.
- Samspela med de kombinerade mobilitetstjänster som tas fram i glesare geografier.

Med bakgrund av 2021 års beslut, samt Bussupphandling 2024, ställde sig DKR Skaraborg 3 juni 
2022 bakom förslaget att:

- Närtrafiken ska vara regionfinansierad både vardagar och helger med sju tidsintervall. När 
det finns andra behovsstyrda och mer transporteffektiva lösningar på plats är det dags att 
ompröva finansieringen av Närtrafiken.

Västtrafik beslutade dock om Trafikplan 2023 vid styrelsemöte 29 -30 juni, som innebär att följande 
förändringar i Närtrafiken gemomförs till tidtabellsskiftet 11 december 2022:

• Integrerat biljettsortiment då även period-, dygns- och flexbiljetter blir giltiga i Närtrafiken.
• Närtrafiken synliggörs i reseplaneringsverktyg.
• Grundutbudet av Närtrafik utökas från fem till sju tidsintervall måndag–fredag.
• Närtrafikhållplatser tillåts i kollektivtrafikstråk, även utanför tätort.
• Regional likriktning gällande finansiering av natt- och helgtrafik. Närtrafik utöver 

grundutbudet måndag–fredag får finansieras av respektive kommun genom tillköp.

I avvaktan på en fortsatt samverkan kring transport- och kostnadseffektiva behovsstyrda lösningar 
för tillgänglighet i glesare geografier så ser vi fördelar med en skaraborgsgemensam inriktning att 
rekommendera kommunerna ett tillköp av helgtrafik med 7 tidsintervall lördag och 7 tidsintervall 
söndag.

        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 56/22
Val av valberedning mandatperioden 2023 - 2026
SKBKF2022.0099

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 56/22

Beslut
Direktionen beslutar att utse valberedningen för mandatperioden 2023-2026 enligt följande:

Anna-Karin Skatt
Bengt Sjöberg
Carina Gullberg
Katarina Jonsson
Rolf Eriksson

Anna-Karin Skatt utses att vara valberedningens ordförande och sammankallande.

Bakgrund
Presidiet föreslår att följande ledamöter som avgår ur Direktionen till nästa mandatperiod bildar 
valberedning för mandatperioden 2023 - 2026 och utser Anna-Karin Skatt som ordförande och 
sammankallande.

Skickas till
Medlemskommunerna
samt till
Anna-Karin Skatt
Bengt Sjöberg
Carina Gullberg
Katarina Jonsson
Rolf Eriksson
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§ 57/22
Nya lokaler Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2022.0101

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 57/22

Beslut
1. Skaraborgs Kommunalförbund lämnar Tegelbruket för att etablera sig i nya 

verksamhetslokaler i Regionens Hus, Skövde.

2. Presidiet delegeras rätten att besluta om slutligt hyresavtal.

3. De nya lokalerna kommer att medföra en förhöjd årskostnad med ca 350 000 kronor mot 
nuvarande lokaler. Ambitionen är att dessa kostnader ska hantering inom nuvarande 
budgetförutsättningar. 

Bakgrund
Skaraborgs Kommunalförbunds befintliga verksamhetslokaler är föremål för en omfattande 
renoveringsinsats. Fastighetsägaren har efter besiktning konstaterat att bl.a. värme- och 
ventilationssystem behöver bytas ut. Det innebär att förbundet behöver evakuera under denna period. 

I samband med detta har alternativa lokaler utretts och mynnat ut i två huvudalternativ.

Renoverade lokaler i Tegelbruket eller permanent flytt till Regionens Hus i Skövde.

Vid den sammanvägda bedömningen är Regionens Hus ett mer attraktivt alternativ för Skaraborgs 
Kommunalförbund. De båda alternativen innebär en indikativ kostnadsökning med 350 000 kronor 
per år jämfört med dagens hyresnivå. I Skaraborg mycket centralt belägna lokaler i direkt anslutning 
till kollektivtrafiken och Västra Stambanan. 

Handlingar
Justerat möbleringsförslag - Regionens Hus Skövde                                                                                                                                                    
Skaraborgs kommunalförbund –Nya lokaler
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§ 58/22
Ansökan Skaraborg 2030 - etablering av batterifabrik mfl.
SKBKF2022.0102

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 58/22

Beslut
Direktionen beslutar att bevilja ansökan på 3 000 000 kr under perioden 2022-10-09 – 2024-10-09.  
Medlen tas 50 % från de regionala pengarna och 50 % från de kommunala pengarna. 

Bakgrund
AB Volvos etablering av en battericellsfabrik i Mariestad och dess följdinvesteringar kommer att 
medföra positiva effekter för samtliga kommuner i Skaraborg. Parallellt pågår andra större och 
mindre etableringar i Skaraborgs kommuner. För att lyckas med de åtaganden som krävs i samband 
med etableringsarbetet krävs ett gemensamt och kommunövergripande engagemang.

Syftet är starta upp arbetet med att lösa Skaraborgs kommuners behov av samordning av bland annat 
bostadsförsörjning/samhällsplanering, hantering av följdetableringar, infrastruktur och 
kollektivtrafik, utbildning, kompetensförsörjning och kompetensomställning.

Etableringen och arbetet kring detta, blir en ”katalysator” för Skaraborg, för att nå fastställda mål 
enligt den delregionala utvecklingsstrategin för Skaraborg 2030, inom fokusområden attraktivitet, 
samhällsplanering och kompetensförsörjning.

Handlingar
Ansökan Skaraborg 2030 -etablering av batterifabrik mfl.
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§ 59/22
Rapport från förbundsdirektören
SKBKF2022.0024

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 59/22

Beslut
Till dagens möta har förbundsdirektören inget att rapportera utöver de ärenden som finns på 
agendan.
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§ 60/22
Rapport från VästKom, BHU, SRO
SKBKF2022.0043

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 60/22

Beslut
Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Frågor som diskuteras i 

VästKom
Hälso- och sjukvårdavtalet
Framtidens vårdinformationsmiljö – avtalet gällande option 2 och 3 kommer att upphävas.

BHU
Nästa möte är i oktober på agendan då är elförsörjnig och elkapacitet.
Ny arena Accel – ett arbete tillsammans med elbolagen

SRO
Hälso- och sjukvårdavtalet
Framtidens vårdinformationsmiljö – avtalet gällande option 2 och 3 kommer att upphävas.
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§ 61/22
Anmälningsärenden, Skaraborgs Kommunalförbund

Direktionen
SKBKF2022.0021

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 61/22

Beslut
Direktionen beslutar att se ärendena som anmälda.

Handlingar
2022-09-16 Mötesanteckning Politiskt samrådsorgan SRO extramöte (1)                                                                                                                                                    
2022-06-17 Mötesanteckning SRO
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§ 62/22
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2022-10-07 62/22

Beslut
Direktionen beslutar att vi på kommande direktionsmöten lyfter frågorna kring 

Den höga arbetslösheten och problematiken med att få ut en del grupper i arbete.
Kunskapslyft och strategier kring elfrågan.
Begynnande kostnadsläge - Budget

Bakgrund
Rolf Eriksson lyfter frågan om problematiken hos de kommuner med hög arbetslöshet p g a att man 
har haft ett stort mottagande över tid och som man inte har lyckats få ut i arbete. Det är en stor 
arbetskapacitet som vi tillsammans måste arbeta med.
De kompletterande aktörer som finns istället för lokala arbetsförmedlingar fungerar inte bra. Något 
gemensamt i Skaraborg är nödvändigt. Förbundsdirektören kommer att studera frågan och 
återkomma till direktionen.

Bengt Sjöberg återkopplar till det möte som han och Tord Andersson haft med Roberto Maiorana, 
Generaldirektören för Trafikverket och Jörgen Einarsson, Trafikverket Region Väst.

Katarina Jonsson vill att vi lyfter Elfrågan på något av kommande direktionsmöten.
Det pågår diskussion mellan de olika elbolagen i Skaraborg om möjlgheten till samarbete.
Politiken behöver veta vilka diskussioner som förs och även få ett kunskapslyft tillsammans med 
elbolagen.

Katarina Jonsson tar även upp det begtunande kostnadsläget  - Budget.
Kostnaden för placeringar ökar i många kommuner, hur kan vi arbeta proaktivt kring detta.
Ett önskemål är att ta del av hur Skaraborgs kommuner arbetar med detta på nästa direktionsmöte.

Pierre Ryden informerar om möte med Vätternråd som han och Anna.Karin Skatt varit på.
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Tidaholms Energi AB 556063–9683 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 7 2022 
2022-10-06 

 
 
Plats och tid:  Tidaholms energi AB, Smedjegatan 18 Tidaholm  
  klockan 13.00-16.00 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
  Maria Fredriksson, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision  
  Michael Löfborg, SEKO 
   

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TEAB öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
En övrig fråga anmäldes 
Revers TEAB till TENAB 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägget. 
 

3. Val av justerare 
 
Förslag Maria Fredriksson 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att välja Maria Fredriksson som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år. 
Resultatet för augusti är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är bättre än budgeterat. 
VD redogör för prognosen för 2022 
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Tidaholms Energi AB 556063–9683 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 7 2022 
2022-10-06 

 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

5. VD-rapport 
 
VD informerar om: 
·        Personalarbete 
·        Fjärrvärme 
·        Elhandel 
·        Stadsnät 
·        Elnät 
·        Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Framtida elhandel 
 
VD redogör för olika avtal och vår väg framåt. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att teckna samarbetsavtal med Mälarenergi AB gällande 
elhandelstjänster partnersamarbete Trygg, from 2023-01-01. 
 

7. Budget 2023 
 
VD presenterar budgetförslag enligt bilaga. 
Styrelsen ska fastställa 

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa 

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 

8. Mål 2023 och handlingsplan 
        
VD presenterar mål och handlingsplan enligt bilaga. 
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Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa mål och handlingsplan för koncernen Tidaholms energi. 
 

9. Styrelsemöten 2023 
 
VD föredrar förslag datum för styrelsemöten under 2023: 

• 23/2 
• 30/3 
• 24/4 
• 1–2/6 
• 7/9 
• 12/10 
• 14/12 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna datum. 
 

10. Övriga frågor 
 
Revers TEAB till TENAB 
VD presenterar ett låneavtal för en revers från Teab till Tenab. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att genomföra revers från Teab till Tenab  
 

11. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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Resultat TEAB (tkr) 2022  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn 2022  Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2022  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021
Augusti Augusti tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

Intäkter 9 788 100,0% 7 574 100,0% 2 214 104 862 100,0% 80 316 100,0% 24 546 79 423
Engångsintäkter 0 0 0 10 867 0 10 867 0
Inköp av varor och mtrl -5 149 52,6% -2 665 35,2% -2 484 -44 540 -42,5% -27 193 -33,9% -17 347 -29 171
Övriga rörelsekostnader -2 469 25,2% -2 667 35,2% 198 -19 329 -18,4% -19 100 -23,8% -229 -15 893
Personalkostnader -1 946 19,9% -2 160 28,5% 214 -15 942 -15,2% -16 380 -20,4% 438 -14 987

Resultat före avskrivningar 224 2,3% 82 1,1% 142 35 918 34,3% 17 643 22,0% 18 275 19 372
Avskrivningar ordinarie -1 371 -1 411 40 -11 447 -11 290 -157 -11 458

Resultat efter avskrivningar -1 147 -11,7% -1 329 -17,5% 182 24 471 23,3% 6 353 7,9% 18 118 7 914
Finansiella intäkter/kostnader -128 -105 -23 -781 -839 58 -3 407

Resultat efter fin int./kostn. -1 275 -1 434 23 690 5 514 4 507
Årets resultat -1 275 -13,0% -1 434 -18,9% 159 23 690 22,6% 5 514 6,9% 18 176 4 507

FJV FJV Budget Stadsnät
Stadsnät 
Budget GF GF Budget Elnät

Elnät 
Budget Elhandel

Elhandel 
Budget

Ack Ack Ack Ack. Ack. Ack Ack Ack. Ack. Ack.
Intäkter 33 033 29 318 17 724 16 747 10 985 9 496 10 503 7 396 32 617 17 359
Engångsintäkter 10 867 0 0 0 0
Inköp av varor och mtrl -3 634 -5 792 -6 066 -6 081 -419 -53 -2 789 0 -31 632 -15 267
Övriga rörelsekostnader -8 773 -9 877 -2 841 -2 645 -4 131 -4 155 -2 622 -1 396 -962 -1 027
Personalkostnader -3 426 -3 542 -2 809 -2 511 -4 596 -4 762 -5 111 -5 558 0 -7

Resultat före avskr. 28 067 10 107 6 008 5 510 1 839 526 -19 442 23 1 058
Avskrivningar ordinarie -7 567 -7 260 -3 521 -3 723 -90 -127 -269 -180 0 0

Resultat efter avskr 20 500 2 847 2 487 1 787 1 749 399 -288 262 23 1 058
Finansiella intäkter/kostnader -12 -60 -433 -501 -329 -263 -7 -15 0 0

20 488 2 787 2 054 1 286 1 420 136 -295 247 23 1 058   

Resultat Affärsområden (tkr)

Resultat efter 
finansnetto/före skatt
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Tidaholms Energi AB 
Tidaholms Bostads AB 
Tidaholms Elnät AB  

 
 
 
 
 

Budget 2023 
 

__________________________ 
 
 

Referat 
Budget 2023 innehåller resultatbudget för bolaget Tidaholms Energi AB och dess 

dotterbolag Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB samt intäkter och resultat 
för respektive affärsområde. Budget 2023 innehåller även investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan för 2023–2025. 
 

Budget 2023 läses tillsammans med Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 
2023–2024. 
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1. Inledning 
Tidaholms Energi AB består av tre affärsområden (Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel) 
samt en enhet för koncerngemensam stödverksamhet, Administration. Tidaholms 
Energi AB innehåller även en Elnätsavdelning, en avdelning som utför tjänster åt 
främst Tidaholms Elnät AB. 
Tidaholms Bostads AB består av ett affärsområde, Fastighet. 
Tidaholms Elnät AB består av ett affärsområde, Elnät. 
Budgeten förutsätter att 2023 är ett temperaturmässigt snitt på perioden 2012–2021 
med korrigering för energieffektiviseringar. 
I Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 2023–2024 framgår de åtgärder 
som bolaget planerar att genomföra i syfte att förbättra resultatet och utveckla 
verksamheten.  
Världsmarkandsläget är svårt att förutsätta med allt som händer i vår omvärld, detta 
påverkar oss stor utsträckning.  
 
Energipriser som är oerhört svårprognostiserade som får en betydande påverkan på 
alla våra verksamheter. Ränteläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Vi har 
ansökt om bidrag för fiberutbyggnaden, utfallet kommer vi få besked om under slutet 
på året, detta kan påverka oss på ett positivt sätt.  
 
Övriga faktorer som påverkar oss är kostnaden mot överliggande nät, 
bränslekostnader för fjärrvärmeproduktionen, 2023 års hyresförhandling och en 
stigande inflationen.  
 
Vi ser även att det pågår ett arbete med att sänka energipriserna för Sveriges 
medborgare, detta kan påverka även oss. Det pågår även ett arbete i EU kring takpris 
för producenter, detta har vi antagit i årets budget. Vi beräknar att någon form av 
beslut kommer att påverka oss, i budgeten för 2023 har vi räknat på en intäkt om 1,8 
kr per producerad kWh enligt eventuellt förslag kring takpris från EU, vår prognos är 
2,3 kr per producerad kWh utan några nya beslut kring takpris. 
 
 

2. Affärsområden 

Fjärrvärme 
Affärsområdet fjärrvärme har vänt den ekonomiska utvecklingen. Utfallet för 2021 var 
bättre än budget.  
Ekonomin och miljön är en viktig del av allt vårt arbete och kommer så att vara flera år 
framöver. Utsikterna för 2023 är dock att verksamheten fortsätter utvecklas i rätt 
riktning på ett bra sätt. Vi siktar mot 100% hållbar fjärrvärme! 
Drift och underhållsbudgeten för kraftvärmeverket är i nivå med föregående år. 
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Intäkter från elcertifikat och utsläppsrätter ingår inte i 2023 års budget, då värdet på 
dessa varierar kraftigt under året.  
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Värmeförsäljning uppgår till 54 GWh   
- Elproduktion uppgår till 8,5 GWh   
- Bränsleåtgången uppgår till 70 GWh   
- Ersättning för producerad el uppgår till ca 180 öre/kWh  
- Avgiften för fjärrvärme kommer inte förändras, priset kommer att vara 

oförändrat. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 000 tkr: 
- Kulvertutbyggnad   
- Produktionsförbättringar Eldaren 
- Fastighetsköp och utredning kring bränslelager och utbyggnad av lokaler 

 

  

Budgeterat resultat för Fjärrvärme 2023 är 11 612 tkr. 
 

Elhandel 
Skellefteå kraft AB som vi har haft ett samarbete med sedan 2015 de har sagt upp vårt 
avtal. Avtalet är ett s.k. riskfritt elhandelsavtal och vi har under hösten förhandlat fram 
ett nytt avtal med en annan part. Vår ambition är att det nya avtalet skall undertecknas 
under oktober/november 2022 och kommer att förse oss med ett riskfritt alternativ 
under de kommande tre åren. 
Budgeten bygger på en försäljningsbudget som utgår från ett ökande antal nya kunder 
under året.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Ca 4 300 kunder vid årets ingång med en försåld energi ca 50 GWh 
- 200 nya kunder under året med en försåld energi 1 GWh 

 
För 2023 planeras inga investeringar. 
 
Budgeterat resultat för Elhandel 2023 är 861 tkr. 
 

Stadsnät 
Vi har under en 8-årsperiod anslutit många kunder, vi har idag erbjudit och anslutit ca 
6 600 kunder i Tidaholms kommun.  
Vi kommer att fortsätta fokusera vår utbyggnad på landsbygden och detta är väsentligt 
mer kostsamt. Vi har ansökt om bidrag för all fortsatt utbyggnad och beslut kring detta 
sker under november månad. Budgeten utgår från att vi finansierar utbyggnaden utan 
bidragsmedel.  
Vi planerar att ansluta ca 250 kunder under 2023. 
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Budgeten utgår ifrån att: 

- Nya fiberkunder ansluts succesivt under 2023 och intäkter genereras i samma 
takt. 

- Antalet kapacitetskunder beräknas öka något under året. 
- Antalet ADSL kunder minskar i takt med fiberutbyggnad och nedläggning av 

telenätet i vissa delar i kommunen. 
- Vissa projekt löper över årsskiftet och vissa intäkter kommer under kommande 

år. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 750 tkr (exkl. bidrag): 
- Anslutning av ca 250 fastigheter såväl företag som privatpersoner med fokus på 

landsbygden men även i tätorten. 
- Verktyg och utrustning 

 
Budgeterat resultat för Stadsnät 2023 är 1 299 tkr 
 

Administration (GF) 
Administration, GF, är en organisatorisk enhet för koncerngemensamma funktioner. 
Det är samtidigt ett kostnadsställe för gemensamma resurser. Totala kostnader för GF 
fördelas mellan affärsområdena Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel samt Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostads AB 
Exempel på kostnader som ingår i ADM: 

- VD/Styrelse 
- Revision 
- Marknadsföring 
- Kontorslokaler 
- Kopiatorer 
- Fastighetsrelaterade kostnader 
- Kundtjänst 
- Administration 
- Ekonomiansvarig 
- IT-system 
- Checkkredit 

 
För 2023 planeras investering kring fönsterbyte på Smedjegatan som beräknas till 
2 000 tkr och budgeterat resultat för GF är 0 tkr. 
 

Elnätsavdelning 
Elnätsavdelningen är den organisation och de resurser som koncernen har för att 
bedriva elnätsrelaterat arbete. Avdelningen innehåller personal, fordon, verktyg och 
övriga resurser.  
 
Under 2023 kommer avdelningen tillämpa följande taxor: 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: CAE47BBB-63EC-413A-A3AF-EB1CE2E9D513. Page 9 of 28.

371



  2022-09-30 

  6(13) 

- 450 – 600 kr/tim. för intern tjänsteförsäljning 
 

För 2023 planeras investeringar i gatubelysningsanläggningen i Tidaholm. Tidigare 
beslutat om ombyggnad etapp 1 om 3 000 tkr ingår i budgeten. 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 3 000 tkr: 

- Gatubelysningsombyggnad etapp 1, 3 000 tkr  
 
Budgeterat resultat för Elnätsavdelningen 2023 är 1 263 tkr 
 

Tidaholms Bostads AB 
Vi har gjort stora framsteg med arbetet kring våra rutiner, arbetssätt och verksamheten 
börjar verkligen ta fart. Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete under 2023. 
Arbetet med att renovera våra fastigheter fortsätter, under 2022 har arbetet startat upp 
med renovering av Kaplanen/Kungsbro. Ambitionen att renovera enligt vår fastställda 
renoveringsplan har visat sig utmanande och vi kommer att skjuta på renoveringen av 
Kv. Björnen. Detta pga det ekonomiska läget med höjda räntor och energikostnader 
mm. 
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Hyreshöjning med 3%  
- Uthyrningsgrad på 99% (exkl. renovering) 
- Elnätspriset ökar med 4% 
- Oförändrade priser för VA 
- Oförändrade priser för återvinning 

 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 4 600 tkr utöver redan beslutade 
investeringar: 

- Löpnade re-investeringar (hissar Kv. Thule), 3 000 tkr 
- Energibesparingsåtgärder, 500 tkr 
- Trivsel och boende miljöåtgärder, 500 tkr 
- Övriga fastighetsinvesteringar, 300 tkr 
- Tillvalslistan, 300 tkr 

 
Budgeterat resultat för 2023 är 122 tkr 
 

Tidaholms Elnät AB 
Under 2023 kommer Tidaholms Elnät fortsätta arbetet med att öka leveranssäkerheten 
i nätet.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Debiterad el-energi uppgår till 127 GWh 
- Nätförluster uppgår till 6,1 GWh 
- Avgiften för elnät kommer justeras med ca 4%. 
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För 2023 uppgår planerade investeringar till 17 500 tkr summerat. 
 

- Elkvalité och driftsäkring, 2 500 tkr 
- Kablifiering (Ettak/Suntak), 3 000 tkr 
- Förstärkningar i elnätet (pga. produktion, elbilar mm), 3 000 tkr 
- Västra station etapp 2 (Ställverk, reläskydd, shuntreaktor mm), 8 000 tkr 
- Lastbilsladdare köksvägen, 3 000 tkr 
- Nyanslutningar 1 000 tkr 

 
Därutöver kommer bolaget göra investeringar i samband med anslutning av nya 
kunder som till viss del finansieras med hjälp av anslutningsavgifter. 
 
Budgeterat resultat för 2023 är 4 041 tkr 

Gemensamt för koncernen 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Löneökningen uppgår till ca 3%. 
- Marknadsmedel ca 600 tkr 
- Borgensavgift Tidaholms kommun ca 1 795 tkr 

 
 

3. Ekonomisk utveckling 2022 

Tidaholms Energi AB 
Den ekonomiska utvecklingen till och med aug-2022 är bättre än den budgeterade 
nivån för Tidaholms Energi AB. Budgeterat resultat tom aug-2022 är 5 514 tkr och 
utfallet är 23 960 tkr, detta är oerhört positivt Det stora överskottet kommer ifrån 
försäljning utsläppsrätter och det höga elpriset som vi erhåller för vår elproduktion på 
Eldaren. 
 

Resultat TEAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 169 622  125 757 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av varor och mtrl -59 843  -43 995 
Övriga rörelsekostnader -29 328  -29 100 
Personalkostnader -23 825  -25 196 
  Resultat före avskrivningar 56 626  27 466 
Avskrivningar ordinarie -17 046  -16 934 
  Resultat efter avskrivningar 39 580  10 532 
Finansiella intäkter/kostnader -1 602  -1 259 
  Årets resultat 37 978  9 273 
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Tidaholms Elnät AB 
Utfallet för Tidaholms Elnät AB ligger under budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 3 145 tkr och utfallet är 1 419 tkr, orsaker till resultatet är det höga priset för 
våra nätförluster och underhåll. 
 

Resultat TENAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 47 416  46 018 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av elkraft, varor och mtrl -16 750  -10 772 
Övriga rörelsekostnader -20 386  -22 045 
Personalkostnader -9  0 
  Resultat före avskrivningar 10 272  13 201 
Avskrivningar ordinarie -7 539  -7 620 
  Resultat efter avskrivningar 2 733  5 581 
Finansiella intäkter/kostnader -399  -420 
  Årets resultat 2 334  5 161 

 

Tidaholms Bostads AB 
Utfall för Tidaholms Bostads AB ligger över budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 428 tkr och resultatet är 1 629 tkr. Vi har haft en väldigt liten 
omflyttningsgrad fram till augusti månad och detta gör att vi inte har gjort några större 
renoveringar. Vår prognos är att vi kommer att hamna kring budgeterat resultat för 
2022. 
 

Resultat TBAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 25 303  25 536 
Fastighetskostnader -10 044  -10 295 
Övriga rörelsekostnader -3 350  -3 288 
Personalkostnader -4 595  -4 955 
  Resultat före avskrivningar 7 314  6 998 
Avskrivningar ordinarie -5 335  -5 376 
  Resultat efter avskrivningar 1 979  1 622 
Finansiella intäkter/kostnader -1 427  -1 070 
  Årets resultat 552  552 
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4. Resultatbudget 2023 

Tidaholms Energi AB - Moderbolag  
      

Tkr           
       2023  2022  2021 
Resultat totalt     Budget  Budget  Utfall 

       12 mån  12 mån  12 mån 
            

Intäkter          200 949  125 757  137 174 
Inköp varor o material      -105 424  -43 995  -50 378 
Övriga rörelsekostnader    -33 711  -29 100  -25 509 
Personalkostnader     -26 892  -25 196  -23 009 
  Resultat före avskrivningar     34 922  27 466  38 278 
Avskrivningar       -16 896  -16 934  -16 401 
  Resultat efter avskrivningar     18 026  10 532  21 877 
Finansiella intäkter o kostnader     -2 992  -1 259  -5 479 
  Resultat efter finansnetto/före skatt    15 034  9 273  16 398 
            
Resultat per verksamhet:         
       2023  2022  2021 
       Budget  Budget  Utfall 
 Fjärrvärme     12 mån  12 mån  12 mån 
            
 Intäkter          58 375  46 747                52 703 
                  
 Resultat efter finansnetto/före skatt    11 612  5 375  12 658 
              
 Stadsnät           
            
 Intäkter          25 953  25 391  25 083 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 299  2 175  2 583 
            
 Elhandel          
            
 Intäkter          85 782  28 003  34 407 
                 

 Resultat efter finansnetto/före skatt 
 

  861  1 433  
                  

1 205 
            
 Elnätsavdelning          
            
 Intäkter          15 165  11 343  10 981 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 263   291           -48       
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Tidaholms Elnät AB 
Tkr          
      2023  2022  2021 
Resultat     Budget  Budget  Utfall 

      12 mån  12 mån  12 mån 
           

Intäkter         50 152  46 018  46 562 
Inköp varor o material     -14 745  -10 772  -11 897 
Övriga rörelsekostnader    -22 832  -22 045  -20 610 
Personalkostnader     0  0  -0 

  
Resultat före 
avskrivningar    12 575  13 201  14 055 

Avskrivningar      -7 866  -7 620  -7 117 

  
Resultat efter 
avskrivningar    4 709  5 581  6 938 

Finansiella intäkter o kostnader    -668  -423  -412 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt  4 041  5 158  6 526 

 

Tidaholms Bostads AB  

Tkr       
Resultat         

  

2023 
Budget 
12 mån 

2022 
Budget 
12 mån  

2021 
Utfall 
12 mån 

           
Intäkter         29 744  25 536  27 328 
Inköp varor o material     -11 176  -10 294  -11 458 
Övriga rörelsekostnader    -3 145  -3 287  -3 330 
Personalkostnader     -5 122  -4 955  -4 327 

  
Resultat före 
avskrivningar    10 301  7 000  8 213 

Avskrivningar      -6 724  -5 376  -5 771 

  
Resultat efter 
avskrivningar    3 577  1 624  2 442 

Finansiella intäkter o kostnader    -3 455  -1 020  -1 047 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt 122  604  1 395 
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5. Investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024–2025 

Tidaholms Energi AB 
 

 

 

 

 

*Tidigare beslutad investering, ingår ej i budget investering 
Renovering  

Fjärrvärme 
 

Stadsnät 
En offensiv utbyggnad kommer att ske under året. Vi ansluter ca 200 fastigheter till 
vårt fibernät under året. Såväl nya områden samt att vi gör förtätning av anslutningar 
utmed befintligt nät. 

 
 
 
 
 
  

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

TEAB Fönsterbyte, Smedjegatan 2000   
TEAB Laddstolpar 2500* 1000 1000 

TEAB 
Kommande re-investeringar 
Smedjegatan  1500 1500 

Summa  2000 3500 3500 

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

FJV Utbyggnad FJV-nät 4 500 8 000 10 000 
FJV Produktionsåtgärder Eldaren 1 000 2 500 7 000 
FJV Ny spetslastanläggning   3 000 
FJV Utbyggnad Eldaren 4 000 10 000  
FJV Mätning  1 000 1 000 
FJV NOX- reducerings åtgärder   3 000 
Summa 9 500 21 500 25 000 

Avd. Anläggningar 2023 (tkr) 
2024 
(tkr) 2025 (tkr) 

IT Landsbygd  10 500 10 000 10 000 
IT Tätort efteranslutningar 2 000 2 000 1 000 
IT Verktyg & Utrustning  250   
Summa 12 750 12 000 11 000 
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Tidaholms Bostads AB 
Investeringar 
Tidaholms Bostads AB kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan.  
 
Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TBAB Renovering enl. plan  26 000 37 000 
TBAB Löpnade Re-investeringar 3 000  2 000  2 000 
TBAB Energibesparingsåtgärder 500 250 250 
TBAB Tillvalslistan åtgärder 300 200 200 
TBAB Verktyg & Maskiner  300 500 500 
TBAB Trivsel & Boende miljöåtgärder 500 500 500 
Summa 4 600 29 450 40 450 

 
 

Tidaholms Elnät AB 
Investeringar 
Tidaholms Elnät kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan, som 
främst syftar till att säkra leveranskvaliteten i nätet.  
 

Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TENAB Kablifiering  3 000 3 500 1 700 
TENAB Västra Station Etapp 2 8 000    
TENAB Nätförstärkningar 3 000 3 000  3 000 

TENAB 
Elkvalitéts- & 
Driftsäkringsåtgärder  2 500 1 000 500 

TENAB Nyanslutningar 1 000 1 000 1 000 

TENAB 
Mottagningsstations re-
investeringar  9 000 9 000 

Summa 17 500 17 500 15 200 
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6. Finans 

Nyupplåning 
- Investeringar skall finansieras i möjligaste mån med egna medel, eventuell 

försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter kan komma att ske under 2023 för 
att finansiera investeringar. 

- En revers kommer att tecknas mellan TEAB och TENAB om 21 268 tkr. 

Budget 2023 
Följande antaganden ligger till grund för budget 2023: 

- TEAB/TENAB har ca 210 MSEK i lån 
- TBAB har ca 166 MSEK i lån 
- Räntan är ca 3 % på rörliga lån. 
- Snitträntan för TEAB är beräknad till 1,5 % under 2023 
- Snitträntan för TBAB är beräknad till 1,77 % under 2023 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen, inklusive samtliga investeringar uppvisar ett negativt kassaflöde 
på -9 726 tkr.  
 
Fördelat enligt: 

• TEAB    8 547 tkr 
• TENAB -11 053 tkr 
• TBAB  -3 220 tkr 

 

7. Sammanfattning 

Tidaholms Energi AB 
Under 2023 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 730 tkr. 
- Total amortering till ca 13 312 tkr. 

 

Tidaholms Bostads AB 
Under 2022 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 470 tkr. 
- Total amortering till ca 4 216 tkr. 
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Finansieringsb Koncern 2023

Tidaholms Energi AB - Koncernen

Finansieringsbudget 2023

tkr
Tidaholms 
Energi AB

Tidaholms 
Elnät AB

Tidaholms 
Bostads AB Koncernen

Beräknat ingående saldo 2022-12-31 29 952 -21 268 5 610 14 294
Budgeterat resultat  före finansiella 18 026 4 709 3 577 26 312
Ev försäljning av utsläppsrätter med en kurs på 80€ 17 500 17 500

0
0

Periodiserade intäkter, ingen inbetalning -2 271 -2 271
0
0

Avskrivningar/utrangering 16 895 7 866 6 724 31 486
0

Erlagd ränta -3 730 -658 -3 470 -7 858
Erhållen ränta 718 15 733

0
Amorteringar lån kreditinstitut -13 312 -3 200 -4 216 -20 728

3 200 3 200
Investeringar -25 250 -17 500 -4 600 -47 350
Gamla investeringar -5 500 -5 250 -10 750

0
Nya lån -21 268 21 268 4 000 4 000
Nya lån 3 000 3 000
Utgående balans 2023 20 231 -11 053 2 390 11 568

Kassaflöde 2023 8 547 -11 053 -3 220 -5 726 OK
Hela björnen exkluderat både
gällande lån och investering

2022-10-06 Fastställd Finansieringsbudget TEAB-TENAB-TBAB
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Handlingsplan 2023 
Tidaholms Energi och Bostads AB 
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Koncernens långsiktiga mål och strategier 
 

 

Våra långsiktiga mål 
Ett axplock på vilka aktiviteter och delmål som vi kommer att arbeta med för att nå de 
långsiktiga målen, de globala målen och strategierna. 

99,99 % drift/leveranssäkerhet 
• Vädersäkring av hela elnätet. 
• Digitalisering Elnät 
• Leveranssäkerhet 100% (kund) för fjärrvärmekunder 
• Arbeta aktivt med kompetensredundans för alla arbetsuppgifter 
• 99% uthyrningsgrad TBAB 
• RSA arbete alla verksamheter 

Hållbar infrastruktur  
• Fortsatt utbyggnad av de planerade 25 laddstolparna 
• Bygga ett energilager  
• Utöka försäljningen av hållbar fjärrvärme 
• Maximal utbyggnad för att nå 1000 Mbit/s till 98% år 2025 
• Lokalproducerad el 15% till privat kunder (247) år 2025 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens energilösningar 
• Ansluta vindkraft och övrig produktion (även småskalig) 
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Hållbara fastigheter 
• För koncernen betyder detta 360 lägenheter tom år 2030 
• Samtliga lägenheter skall vara uppfylla en viss standard/vara renoverade 2037 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens boende 

Fossilfritt företag 
• Verka för förnyelsebar energiproduktion 
• Hållbar energi till 100% 
• Endast sälja 100% förnybar el 
• Använda 100 % förnybar el till våra verksamheter 
• Minimera vår fossila påverkan i alla verksamheter 

Högsta kundnöjdhet 
• Vi ska visualisera våra värdegrunder och vårt sätt att arbeta för Tidaholmarna. 
• Nr 1 i Sverige (koncernnivå) i vår återkommande NKI-undersökning 
• Att vara på topp 30 i Nils Holgersson rapporten 
• Vi ska vara den mest attraktiva fastighetsförvaltaren av hyreslägenheter i Tidaholm 

Ekonomisk soliditet 35% 
• Vi ska prioritera amortering av våra lån och krediter 
• Kontinuerlig utveckling av befintlig verksamhet. 
• Skapa lönsamhet genom att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt bedriva all 

verksamhet. 
• Skapa förutsättningar för att investera och underhålla våra anläggningar med egna 

medel 
• Koncernen ska vara ett stabilt ekonomiskt välskött bolag 
• Bli mindre sårbara för omvärldsförändringar 

Omsättning 300 MSEK 
• Hitta nya verksamhet och erbjudande till Tidaholmarna 
• Helt utbyggt stadsnät till 2025 
• Öka vår tjänsteförsäljning till stadnätskunderna 
• Öka försäljningen av el med bla. nya produkter  
• Vara en partner och leverantör till våra företag i alla våra verksamheter 

Tidaholms bästa arbetsplats 
• Vårda/bibehålla våra värdegrunder och vårt arbetssätt 
• Ha en liten medarbetaromsättning – ingen ska sluta pga vantrivsel, attraktiviteten 

hos oss som arbetsgivare ska inte vara anledningen till att folk slutar. 
• Marknadsmässiga löner i relation till var och ens prestation och kompetens. 
• Arbeta aktivt med jämställdhet och övriga personalfrågor 
• Fortsätta arbete med våra värdegrunder som ger ett gott medarbetarskap. 
• Utveckla vår organisation, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap 
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Förutsättningar för verksamheterna 
TEAB skall vara det självklara valet som partner i el, fjärrvärme, bostads och IT tjänster 
Marknad skall förse alla verksamheter med Kundservice och försäljning 
Boende och verksamheter i Tidaholm har ett stort förtroende för bolaget. 
Arbeta aktivt med arbetsmiljön 
Marknad ska vara navet kring kundvård och försäljning till alla nyttigheter. 
Marknad skall vara behjälpliga för alla verksamheters måluppfyllelse 
Jobba för ett gott arbetsklimat och utveckling för medarbetare 
Samarbeta med skolan och utveckla möjligheter till framtida kompetensförsörjning 

 

Strategier – Globala målen 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Koncernen Tidaholms Energi långsiktiga mål harmoniserar väl med följande av de Globala målen i 
agenda 2030.  

TEAB-koncernens påverkan på de Globala målen 
Ser man till indirekt påverkan omfattas koncernen av 14 globala mål enligt vår kartläggning. 

  

 

Våra verksamheter påverkar dessa globala delmål om ser till vår värdekedja i koncernen: 

6.3, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 17.16 

Gällande vår drift /verksamheter har vi en påverkan på dessa de globala delmålen. 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 

Våra produkter och tjänster har en påverkan på följande globala delmål: 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 
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Vi kommer att prioritera vårt arbete med följande globala mål under 
2023–2024: 

 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.  
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland är 
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. 

 

 

7.2 Öka andelen förnybara energi i världen  

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

 

 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 
arbetsintensitet.  

 

 

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive 
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.  

 

 

11.6 Minska städers miljöpåverkan 

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.  
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13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning 

 

Avdelningsmål 2023 
Samtliga avdelningar har målsättningar uppsatta för kommande år, se målbilder. Med dessa mål 
kommer vi att närma oss de långsiktiga målen och strategierna på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

 

 
 
 
 
 

 

Budgetresultat koncern 
19,2 MSEK 
Ökad soliditet 
 
 
Organisation för framtiden 
 
  
 
GDPR och Diariet 
 

  

 
250 nyanslutningar 
99,9% Dokumenterat 
infrastruktur 
 
Inga avbrott längre än 12 h 
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Utökad utbyggnad av fjv-
nätet (8 nya kunder) 
 
 
Utbyggnad Eldaren 
Långsiktig plan på 
bränsleupphandlingar 
 

 

  
200 nya kunder 
 
 
 
Aktivt arbeta med NKI-
åtgärder 
Verksamhetsutveckling 
 

 
 
 
 

   
Energibesparingar 3% 
 
 
 
Tillgänglighet 99,5% 
Renovera enl. plan 
 
 
NKI –serviceindex till 
86,5% 
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Aktivt arbeta med 
personal, effektivitet, 
kompetens, utbildning 
 
 
99,993 % leveranssäkerhet 
Vädersäkra elnätet 
Drift & underhåll av elnätet 
 

 

Aktiviteter: 
Aktiviteter kommer att arbetas fram efter beslutade mål för kommande år. Varje del av 
verksamheten kommer att vara delaktig att ta fram aktiviteter som styr mot 2023 års mål och 
givetvis som harmoniserar med de långsiktiga målen och strategierna. Aktiviteterna kommer att 
följas upp och redovisas varje kvartal och hur deras resultat påverkat verksamheterna och hur de 
harmoniserar med uppsatta mål. 
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  Låneavtal 
 

Tidaholms Energi AB (556063-9683) (”Långivaren”) och Tidaholms Elnät AB (556004-3332) 
(”Låntagaren”) har denna dag ingått detta låneavtal (”Låneavtalet”) i enlighet med nedan 
angivna villkor.  
 

 
Låntagare:  TIDAHOLMS ELNÄT AB  
Organisationsnr:  556004-3332  
Adress:  Box 63  

522 22 TIDAHOLM  
Lånenummer:  1  
Lånebelopp:  SEK 20 000 000  
Utbetalningsdag:  2023-01-01 
Återbetalningsdag:    
Ränta:  Fast ränta 1,50% för 2023, därefter 

långivarens beräknade snittränta för året 
hos Kommuninvest.  

Räntebetalning:  Månadsvis i efterskott.  
 

Tidaholm 2022-10-03 

För Tidaholms Energi AB  För Tidaholms Elnät AB 

 

________________________ __________________________ 

Ingela Backman  Ingela Backman 

Ordf Tidaholms Energi AB  Ordf Tidaholms Elnät AB 

 

 

________________________ __________________________ 

Mattias Andersson  Mattias Andersson 

VD Tidaholms Energi AB  VD Tidaholms Elnät AB 
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 7 2022  
2022-10-06 

 
 
Plats och tid:  Tidaholms energi AB, Smedjegatan 18, Tidaholm  
  klockan 13.00-16.00 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
  Maria Fredriksson, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision 
  Michael Löfborg, SEKO 
   

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TBAB öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

3. Val av justerare 
 
Förslag Maria Fredriksson 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att välja Maria Fredriksson som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år. 
Konstaterar att resultatet för augusti är bättre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är bättre 
än budgeterat. 
Vd redogör för prognos för 2022 
 
Styrelsens beslut: 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 7 2022  
2022-10-06 

 
 

5. VD-rapport 
 
VD informerar om: 
·        Personalarbete 
·        Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Budget 2023 
 
VD presenterar förslag på budget för 2023 enligt bilaga. 
Styrelsen ska fastställa 

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastsälla  

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 

7. Mål 2023 och handlingsplan 
 
VD presentar mål och handlingsplan enligt bilaga. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa mål och handlingsplan för koncernen Tidaholms energi. 
 

8. Styrelsemöte 2023 
 
VD föredrar förslag på datum för styrelsemöte 2023 

• 23/2 
• 30/3 
• 24/4 
• 1–2/6 
• 7/9 
• 12/10 
• 14/12 
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Tidaholms Bostad AB 556041–4582 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 7 2022  
2022-10-06 

 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna datum. 
 

9. Övriga frågor 
 
10. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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2022  Utfall
Andel i förhållande till 

omsättn 2022  Budget

Andel i förhåll-
ande till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2022  Utfall

Andel i förhållande till 
omsättn

2022  
Budget

Andel i 
förhållande till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2021
Augusti Augusti tkr Ack Ack tkr Utfall - Ack

2 187 100% 2 128 100% 59 17 601 % 17 024 100,0% 577 17 672
-592 27% -644 30% 52 -6 312 -35,9% -6 788 -39,9% 476 -7 433
-272 -165% -274 13% 2 -2 253 -12,8% -2 192 -12,9% -61 -2 156
-409 19% -495 23% 86 -2 961 -16,8% -3 319 -19,5% 358 -2 972
914 -336% 715 34% 199 6 075 34,5% 4 725 27,8% 1 350 5 111

-443 -448 5 -3 543 -3 584 41 -3 947
471 22% 267 13% 204 2 532 14,4% 1 141 6,7% 1 391 1 164

-174 -8% -89 -4% -85 -903 -712 -191 -815
297 14% 178 8% 119 1 629 9,3% 428 2,5% 1 201 348

Personalkostnader

Resultat TBAB (tkr)
Intäkter
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella anlägg.tillgångar

Resultat efter avskrivningar
Räntekostnader o borgensavg.

Resultat efter finansnetto
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Tidaholms Energi AB 
Tidaholms Bostads AB 
Tidaholms Elnät AB  

 
 
 
 
 

Budget 2023 
 

__________________________ 
 
 

Referat 
Budget 2023 innehåller resultatbudget för bolaget Tidaholms Energi AB och dess 

dotterbolag Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB samt intäkter och resultat 
för respektive affärsområde. Budget 2023 innehåller även investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan för 2023–2025. 
 

Budget 2023 läses tillsammans med Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 
2023–2024. 
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1. Inledning 
Tidaholms Energi AB består av tre affärsområden (Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel) 
samt en enhet för koncerngemensam stödverksamhet, Administration. Tidaholms 
Energi AB innehåller även en Elnätsavdelning, en avdelning som utför tjänster åt 
främst Tidaholms Elnät AB. 
Tidaholms Bostads AB består av ett affärsområde, Fastighet. 
Tidaholms Elnät AB består av ett affärsområde, Elnät. 
Budgeten förutsätter att 2023 är ett temperaturmässigt snitt på perioden 2012–2021 
med korrigering för energieffektiviseringar. 
I Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 2023–2024 framgår de åtgärder 
som bolaget planerar att genomföra i syfte att förbättra resultatet och utveckla 
verksamheten.  
Världsmarkandsläget är svårt att förutsätta med allt som händer i vår omvärld, detta 
påverkar oss stor utsträckning.  
 
Energipriser som är oerhört svårprognostiserade som får en betydande påverkan på 
alla våra verksamheter. Ränteläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Vi har 
ansökt om bidrag för fiberutbyggnaden, utfallet kommer vi få besked om under slutet 
på året, detta kan påverka oss på ett positivt sätt.  
 
Övriga faktorer som påverkar oss är kostnaden mot överliggande nät, 
bränslekostnader för fjärrvärmeproduktionen, 2023 års hyresförhandling och en 
stigande inflationen.  
 
Vi ser även att det pågår ett arbete med att sänka energipriserna för Sveriges 
medborgare, detta kan påverka även oss. Det pågår även ett arbete i EU kring takpris 
för producenter, detta har vi antagit i årets budget. Vi beräknar att någon form av 
beslut kommer att påverka oss, i budgeten för 2023 har vi räknat på en intäkt om 1,8 
kr per producerad kWh enligt eventuellt förslag kring takpris från EU, vår prognos är 
2,3 kr per producerad kWh utan några nya beslut kring takpris. 
 
 

2. Affärsområden 

Fjärrvärme 
Affärsområdet fjärrvärme har vänt den ekonomiska utvecklingen. Utfallet för 2021 var 
bättre än budget.  
Ekonomin och miljön är en viktig del av allt vårt arbete och kommer så att vara flera år 
framöver. Utsikterna för 2023 är dock att verksamheten fortsätter utvecklas i rätt 
riktning på ett bra sätt. Vi siktar mot 100% hållbar fjärrvärme! 
Drift och underhållsbudgeten för kraftvärmeverket är i nivå med föregående år. 
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Intäkter från elcertifikat och utsläppsrätter ingår inte i 2023 års budget, då värdet på 
dessa varierar kraftigt under året.  
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Värmeförsäljning uppgår till 54 GWh   
- Elproduktion uppgår till 8,5 GWh   
- Bränsleåtgången uppgår till 70 GWh   
- Ersättning för producerad el uppgår till ca 180 öre/kWh  
- Avgiften för fjärrvärme kommer inte förändras, priset kommer att vara 

oförändrat. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 000 tkr: 
- Kulvertutbyggnad   
- Produktionsförbättringar Eldaren 
- Fastighetsköp och utredning kring bränslelager och utbyggnad av lokaler 

 

  

Budgeterat resultat för Fjärrvärme 2023 är 11 612 tkr. 
 

Elhandel 
Skellefteå kraft AB som vi har haft ett samarbete med sedan 2015 de har sagt upp vårt 
avtal. Avtalet är ett s.k. riskfritt elhandelsavtal och vi har under hösten förhandlat fram 
ett nytt avtal med en annan part. Vår ambition är att det nya avtalet skall undertecknas 
under oktober/november 2022 och kommer att förse oss med ett riskfritt alternativ 
under de kommande tre åren. 
Budgeten bygger på en försäljningsbudget som utgår från ett ökande antal nya kunder 
under året.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Ca 4 300 kunder vid årets ingång med en försåld energi ca 50 GWh 
- 200 nya kunder under året med en försåld energi 1 GWh 

 
För 2023 planeras inga investeringar. 
 
Budgeterat resultat för Elhandel 2023 är 861 tkr. 
 

Stadsnät 
Vi har under en 8-årsperiod anslutit många kunder, vi har idag erbjudit och anslutit ca 
6 600 kunder i Tidaholms kommun.  
Vi kommer att fortsätta fokusera vår utbyggnad på landsbygden och detta är väsentligt 
mer kostsamt. Vi har ansökt om bidrag för all fortsatt utbyggnad och beslut kring detta 
sker under november månad. Budgeten utgår från att vi finansierar utbyggnaden utan 
bidragsmedel.  
Vi planerar att ansluta ca 250 kunder under 2023. 
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Budgeten utgår ifrån att: 

- Nya fiberkunder ansluts succesivt under 2023 och intäkter genereras i samma 
takt. 

- Antalet kapacitetskunder beräknas öka något under året. 
- Antalet ADSL kunder minskar i takt med fiberutbyggnad och nedläggning av 

telenätet i vissa delar i kommunen. 
- Vissa projekt löper över årsskiftet och vissa intäkter kommer under kommande 

år. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 750 tkr (exkl. bidrag): 
- Anslutning av ca 250 fastigheter såväl företag som privatpersoner med fokus på 

landsbygden men även i tätorten. 
- Verktyg och utrustning 

 
Budgeterat resultat för Stadsnät 2023 är 1 299 tkr 
 

Administration (GF) 
Administration, GF, är en organisatorisk enhet för koncerngemensamma funktioner. 
Det är samtidigt ett kostnadsställe för gemensamma resurser. Totala kostnader för GF 
fördelas mellan affärsområdena Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel samt Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostads AB 
Exempel på kostnader som ingår i ADM: 

- VD/Styrelse 
- Revision 
- Marknadsföring 
- Kontorslokaler 
- Kopiatorer 
- Fastighetsrelaterade kostnader 
- Kundtjänst 
- Administration 
- Ekonomiansvarig 
- IT-system 
- Checkkredit 

 
För 2023 planeras investering kring fönsterbyte på Smedjegatan som beräknas till 
2 000 tkr och budgeterat resultat för GF är 0 tkr. 
 

Elnätsavdelning 
Elnätsavdelningen är den organisation och de resurser som koncernen har för att 
bedriva elnätsrelaterat arbete. Avdelningen innehåller personal, fordon, verktyg och 
övriga resurser.  
 
Under 2023 kommer avdelningen tillämpa följande taxor: 
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- 450 – 600 kr/tim. för intern tjänsteförsäljning 
 

För 2023 planeras investeringar i gatubelysningsanläggningen i Tidaholm. Tidigare 
beslutat om ombyggnad etapp 1 om 3 000 tkr ingår i budgeten. 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 3 000 tkr: 

- Gatubelysningsombyggnad etapp 1, 3 000 tkr  
 
Budgeterat resultat för Elnätsavdelningen 2023 är 1 263 tkr 
 

Tidaholms Bostads AB 
Vi har gjort stora framsteg med arbetet kring våra rutiner, arbetssätt och verksamheten 
börjar verkligen ta fart. Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete under 2023. 
Arbetet med att renovera våra fastigheter fortsätter, under 2022 har arbetet startat upp 
med renovering av Kaplanen/Kungsbro. Ambitionen att renovera enligt vår fastställda 
renoveringsplan har visat sig utmanande och vi kommer att skjuta på renoveringen av 
Kv. Björnen. Detta pga det ekonomiska läget med höjda räntor och energikostnader 
mm. 
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Hyreshöjning med 3%  
- Uthyrningsgrad på 99% (exkl. renovering) 
- Elnätspriset ökar med 4% 
- Oförändrade priser för VA 
- Oförändrade priser för återvinning 

 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 4 600 tkr utöver redan beslutade 
investeringar: 

- Löpnade re-investeringar (hissar Kv. Thule), 3 000 tkr 
- Energibesparingsåtgärder, 500 tkr 
- Trivsel och boende miljöåtgärder, 500 tkr 
- Övriga fastighetsinvesteringar, 300 tkr 
- Tillvalslistan, 300 tkr 

 
Budgeterat resultat för 2023 är 122 tkr 
 

Tidaholms Elnät AB 
Under 2023 kommer Tidaholms Elnät fortsätta arbetet med att öka leveranssäkerheten 
i nätet.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Debiterad el-energi uppgår till 127 GWh 
- Nätförluster uppgår till 6,1 GWh 
- Avgiften för elnät kommer justeras med ca 4%. 
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För 2023 uppgår planerade investeringar till 17 500 tkr summerat. 
 

- Elkvalité och driftsäkring, 2 500 tkr 
- Kablifiering (Ettak/Suntak), 3 000 tkr 
- Förstärkningar i elnätet (pga. produktion, elbilar mm), 3 000 tkr 
- Västra station etapp 2 (Ställverk, reläskydd, shuntreaktor mm), 8 000 tkr 
- Lastbilsladdare köksvägen, 3 000 tkr 
- Nyanslutningar 1 000 tkr 

 
Därutöver kommer bolaget göra investeringar i samband med anslutning av nya 
kunder som till viss del finansieras med hjälp av anslutningsavgifter. 
 
Budgeterat resultat för 2023 är 4 041 tkr 

Gemensamt för koncernen 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Löneökningen uppgår till ca 3%. 
- Marknadsmedel ca 600 tkr 
- Borgensavgift Tidaholms kommun ca 1 795 tkr 

 
 

3. Ekonomisk utveckling 2022 

Tidaholms Energi AB 
Den ekonomiska utvecklingen till och med aug-2022 är bättre än den budgeterade 
nivån för Tidaholms Energi AB. Budgeterat resultat tom aug-2022 är 5 514 tkr och 
utfallet är 23 960 tkr, detta är oerhört positivt Det stora överskottet kommer ifrån 
försäljning utsläppsrätter och det höga elpriset som vi erhåller för vår elproduktion på 
Eldaren. 
 

Resultat TEAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 169 622  125 757 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av varor och mtrl -59 843  -43 995 
Övriga rörelsekostnader -29 328  -29 100 
Personalkostnader -23 825  -25 196 
  Resultat före avskrivningar 56 626  27 466 
Avskrivningar ordinarie -17 046  -16 934 
  Resultat efter avskrivningar 39 580  10 532 
Finansiella intäkter/kostnader -1 602  -1 259 
  Årets resultat 37 978  9 273 
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Tidaholms Elnät AB 
Utfallet för Tidaholms Elnät AB ligger under budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 3 145 tkr och utfallet är 1 419 tkr, orsaker till resultatet är det höga priset för 
våra nätförluster och underhåll. 
 

Resultat TENAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 47 416  46 018 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av elkraft, varor och mtrl -16 750  -10 772 
Övriga rörelsekostnader -20 386  -22 045 
Personalkostnader -9  0 
  Resultat före avskrivningar 10 272  13 201 
Avskrivningar ordinarie -7 539  -7 620 
  Resultat efter avskrivningar 2 733  5 581 
Finansiella intäkter/kostnader -399  -420 
  Årets resultat 2 334  5 161 

 

Tidaholms Bostads AB 
Utfall för Tidaholms Bostads AB ligger över budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 428 tkr och resultatet är 1 629 tkr. Vi har haft en väldigt liten 
omflyttningsgrad fram till augusti månad och detta gör att vi inte har gjort några större 
renoveringar. Vår prognos är att vi kommer att hamna kring budgeterat resultat för 
2022. 
 

Resultat TBAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 25 303  25 536 
Fastighetskostnader -10 044  -10 295 
Övriga rörelsekostnader -3 350  -3 288 
Personalkostnader -4 595  -4 955 
  Resultat före avskrivningar 7 314  6 998 
Avskrivningar ordinarie -5 335  -5 376 
  Resultat efter avskrivningar 1 979  1 622 
Finansiella intäkter/kostnader -1 427  -1 070 
  Årets resultat 552  552 
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4. Resultatbudget 2023 

Tidaholms Energi AB - Moderbolag  
      

Tkr           
       2023  2022  2021 
Resultat totalt     Budget  Budget  Utfall 

       12 mån  12 mån  12 mån 
            

Intäkter          200 949  125 757  137 174 
Inköp varor o material      -105 424  -43 995  -50 378 
Övriga rörelsekostnader    -33 711  -29 100  -25 509 
Personalkostnader     -26 892  -25 196  -23 009 
  Resultat före avskrivningar     34 922  27 466  38 278 
Avskrivningar       -16 896  -16 934  -16 401 
  Resultat efter avskrivningar     18 026  10 532  21 877 
Finansiella intäkter o kostnader     -2 992  -1 259  -5 479 
  Resultat efter finansnetto/före skatt    15 034  9 273  16 398 
            
Resultat per verksamhet:         
       2023  2022  2021 
       Budget  Budget  Utfall 
 Fjärrvärme     12 mån  12 mån  12 mån 
            
 Intäkter          58 375  46 747                52 703 
                  
 Resultat efter finansnetto/före skatt    11 612  5 375  12 658 
              
 Stadsnät           
            
 Intäkter          25 953  25 391  25 083 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 299  2 175  2 583 
            
 Elhandel          
            
 Intäkter          85 782  28 003  34 407 
                 

 Resultat efter finansnetto/före skatt 
 

  861  1 433  
                  

1 205 
            
 Elnätsavdelning          
            
 Intäkter          15 165  11 343  10 981 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 263   291           -48       
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Tidaholms Elnät AB 
Tkr          
      2023  2022  2021 
Resultat     Budget  Budget  Utfall 

      12 mån  12 mån  12 mån 
           

Intäkter         50 152  46 018  46 562 
Inköp varor o material     -14 745  -10 772  -11 897 
Övriga rörelsekostnader    -22 832  -22 045  -20 610 
Personalkostnader     0  0  -0 

  
Resultat före 
avskrivningar    12 575  13 201  14 055 

Avskrivningar      -7 866  -7 620  -7 117 

  
Resultat efter 
avskrivningar    4 709  5 581  6 938 

Finansiella intäkter o kostnader    -668  -423  -412 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt  4 041  5 158  6 526 

 

Tidaholms Bostads AB  

Tkr       
Resultat         

  

2023 
Budget 
12 mån 

2022 
Budget 
12 mån  

2021 
Utfall 
12 mån 

           
Intäkter         29 744  25 536  27 328 
Inköp varor o material     -11 176  -10 294  -11 458 
Övriga rörelsekostnader    -3 145  -3 287  -3 330 
Personalkostnader     -5 122  -4 955  -4 327 

  
Resultat före 
avskrivningar    10 301  7 000  8 213 

Avskrivningar      -6 724  -5 376  -5 771 

  
Resultat efter 
avskrivningar    3 577  1 624  2 442 

Finansiella intäkter o kostnader    -3 455  -1 020  -1 047 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt 122  604  1 395 
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5. Investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024–2025 

Tidaholms Energi AB 
 

 

 

 

 

*Tidigare beslutad investering, ingår ej i budget investering 
Renovering  

Fjärrvärme 
 

Stadsnät 
En offensiv utbyggnad kommer att ske under året. Vi ansluter ca 200 fastigheter till 
vårt fibernät under året. Såväl nya områden samt att vi gör förtätning av anslutningar 
utmed befintligt nät. 

 
 
 
 
 
  

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

TEAB Fönsterbyte, Smedjegatan 2000   
TEAB Laddstolpar 2500* 1000 1000 

TEAB 
Kommande re-investeringar 
Smedjegatan  1500 1500 

Summa  2000 3500 3500 

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

FJV Utbyggnad FJV-nät 4 500 8 000 10 000 
FJV Produktionsåtgärder Eldaren 1 000 2 500 7 000 
FJV Ny spetslastanläggning   3 000 
FJV Utbyggnad Eldaren 4 000 10 000  
FJV Mätning  1 000 1 000 
FJV NOX- reducerings åtgärder   3 000 
Summa 9 500 21 500 25 000 

Avd. Anläggningar 2023 (tkr) 
2024 
(tkr) 2025 (tkr) 

IT Landsbygd  10 500 10 000 10 000 
IT Tätort efteranslutningar 2 000 2 000 1 000 
IT Verktyg & Utrustning  250   
Summa 12 750 12 000 11 000 
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Tidaholms Bostads AB 
Investeringar 
Tidaholms Bostads AB kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan.  
 
Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TBAB Renovering enl. plan  26 000 37 000 
TBAB Löpnade Re-investeringar 3 000  2 000  2 000 
TBAB Energibesparingsåtgärder 500 250 250 
TBAB Tillvalslistan åtgärder 300 200 200 
TBAB Verktyg & Maskiner  300 500 500 
TBAB Trivsel & Boende miljöåtgärder 500 500 500 
Summa 4 600 29 450 40 450 

 
 

Tidaholms Elnät AB 
Investeringar 
Tidaholms Elnät kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan, som 
främst syftar till att säkra leveranskvaliteten i nätet.  
 

Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TENAB Kablifiering  3 000 3 500 1 700 
TENAB Västra Station Etapp 2 8 000    
TENAB Nätförstärkningar 3 000 3 000  3 000 

TENAB 
Elkvalitéts- & 
Driftsäkringsåtgärder  2 500 1 000 500 

TENAB Nyanslutningar 1 000 1 000 1 000 

TENAB 
Mottagningsstations re-
investeringar  9 000 9 000 

Summa 17 500 17 500 15 200 
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6. Finans 

Nyupplåning 
- Investeringar skall finansieras i möjligaste mån med egna medel, eventuell 

försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter kan komma att ske under 2023 för 
att finansiera investeringar. 

- En revers kommer att tecknas mellan TEAB och TENAB om 21 268 tkr. 

Budget 2023 
Följande antaganden ligger till grund för budget 2023: 

- TEAB/TENAB har ca 210 MSEK i lån 
- TBAB har ca 166 MSEK i lån 
- Räntan är ca 3 % på rörliga lån. 
- Snitträntan för TEAB är beräknad till 1,5 % under 2023 
- Snitträntan för TBAB är beräknad till 1,77 % under 2023 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen, inklusive samtliga investeringar uppvisar ett negativt kassaflöde 
på -9 726 tkr.  
 
Fördelat enligt: 

• TEAB    8 547 tkr 
• TENAB -11 053 tkr 
• TBAB  -3 220 tkr 

 

7. Sammanfattning 

Tidaholms Energi AB 
Under 2023 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 730 tkr. 
- Total amortering till ca 13 312 tkr. 

 

Tidaholms Bostads AB 
Under 2022 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 470 tkr. 
- Total amortering till ca 4 216 tkr. 
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Finansieringsb Koncern 2023

Tidaholms Energi AB - Koncernen

Finansieringsbudget 2023

tkr
Tidaholms 
Energi AB

Tidaholms 
Elnät AB

Tidaholms 
Bostads AB Koncernen

Beräknat ingående saldo 2022-12-31 29 952 -21 268 5 610 14 294
Budgeterat resultat  före finansiella 18 026 4 709 3 577 26 312
Ev försäljning av utsläppsrätter med en kurs på 80€ 17 500 17 500

0
0

Periodiserade intäkter, ingen inbetalning -2 271 -2 271
0
0

Avskrivningar/utrangering 16 895 7 866 6 724 31 486
0

Erlagd ränta -3 730 -658 -3 470 -7 858
Erhållen ränta 718 15 733

0
Amorteringar lån kreditinstitut -13 312 -3 200 -4 216 -20 728

3 200 3 200
Investeringar -25 250 -17 500 -4 600 -47 350
Gamla investeringar -5 500 -5 250 -10 750

0
Nya lån -21 268 21 268 4 000 4 000
Nya lån 3 000 3 000
Utgående balans 2023 20 231 -11 053 2 390 11 568

Kassaflöde 2023 8 547 -11 053 -3 220 -5 726 OK
Hela björnen exkluderat både
gällande lån och investering

2022-10-06 Fastställd Finansieringsbudget TEAB-TENAB-TBAB
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Handlingsplan 2023 
Tidaholms Energi och Bostads AB 
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Koncernens långsiktiga mål och strategier 
 

 

Våra långsiktiga mål 
Ett axplock på vilka aktiviteter och delmål som vi kommer att arbeta med för att nå de 
långsiktiga målen, de globala målen och strategierna. 

99,99 % drift/leveranssäkerhet 
• Vädersäkring av hela elnätet. 
• Digitalisering Elnät 
• Leveranssäkerhet 100% (kund) för fjärrvärmekunder 
• Arbeta aktivt med kompetensredundans för alla arbetsuppgifter 
• 99% uthyrningsgrad TBAB 
• RSA arbete alla verksamheter 

Hållbar infrastruktur  
• Fortsatt utbyggnad av de planerade 25 laddstolparna 
• Bygga ett energilager  
• Utöka försäljningen av hållbar fjärrvärme 
• Maximal utbyggnad för att nå 1000 Mbit/s till 98% år 2025 
• Lokalproducerad el 15% till privat kunder (247) år 2025 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens energilösningar 
• Ansluta vindkraft och övrig produktion (även småskalig) 
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Hållbara fastigheter 
• För koncernen betyder detta 360 lägenheter tom år 2030 
• Samtliga lägenheter skall vara uppfylla en viss standard/vara renoverade 2037 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens boende 

Fossilfritt företag 
• Verka för förnyelsebar energiproduktion 
• Hållbar energi till 100% 
• Endast sälja 100% förnybar el 
• Använda 100 % förnybar el till våra verksamheter 
• Minimera vår fossila påverkan i alla verksamheter 

Högsta kundnöjdhet 
• Vi ska visualisera våra värdegrunder och vårt sätt att arbeta för Tidaholmarna. 
• Nr 1 i Sverige (koncernnivå) i vår återkommande NKI-undersökning 
• Att vara på topp 30 i Nils Holgersson rapporten 
• Vi ska vara den mest attraktiva fastighetsförvaltaren av hyreslägenheter i Tidaholm 

Ekonomisk soliditet 35% 
• Vi ska prioritera amortering av våra lån och krediter 
• Kontinuerlig utveckling av befintlig verksamhet. 
• Skapa lönsamhet genom att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt bedriva all 

verksamhet. 
• Skapa förutsättningar för att investera och underhålla våra anläggningar med egna 

medel 
• Koncernen ska vara ett stabilt ekonomiskt välskött bolag 
• Bli mindre sårbara för omvärldsförändringar 

Omsättning 300 MSEK 
• Hitta nya verksamhet och erbjudande till Tidaholmarna 
• Helt utbyggt stadsnät till 2025 
• Öka vår tjänsteförsäljning till stadnätskunderna 
• Öka försäljningen av el med bla. nya produkter  
• Vara en partner och leverantör till våra företag i alla våra verksamheter 

Tidaholms bästa arbetsplats 
• Vårda/bibehålla våra värdegrunder och vårt arbetssätt 
• Ha en liten medarbetaromsättning – ingen ska sluta pga vantrivsel, attraktiviteten 

hos oss som arbetsgivare ska inte vara anledningen till att folk slutar. 
• Marknadsmässiga löner i relation till var och ens prestation och kompetens. 
• Arbeta aktivt med jämställdhet och övriga personalfrågor 
• Fortsätta arbete med våra värdegrunder som ger ett gott medarbetarskap. 
• Utveckla vår organisation, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap 
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Förutsättningar för verksamheterna 
TEAB skall vara det självklara valet som partner i el, fjärrvärme, bostads och IT tjänster 
Marknad skall förse alla verksamheter med Kundservice och försäljning 
Boende och verksamheter i Tidaholm har ett stort förtroende för bolaget. 
Arbeta aktivt med arbetsmiljön 
Marknad ska vara navet kring kundvård och försäljning till alla nyttigheter. 
Marknad skall vara behjälpliga för alla verksamheters måluppfyllelse 
Jobba för ett gott arbetsklimat och utveckling för medarbetare 
Samarbeta med skolan och utveckla möjligheter till framtida kompetensförsörjning 

 

Strategier – Globala målen 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Koncernen Tidaholms Energi långsiktiga mål harmoniserar väl med följande av de Globala målen i 
agenda 2030.  

TEAB-koncernens påverkan på de Globala målen 
Ser man till indirekt påverkan omfattas koncernen av 14 globala mål enligt vår kartläggning. 

  

 

Våra verksamheter påverkar dessa globala delmål om ser till vår värdekedja i koncernen: 

6.3, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 17.16 

Gällande vår drift /verksamheter har vi en påverkan på dessa de globala delmålen. 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 

Våra produkter och tjänster har en påverkan på följande globala delmål: 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 
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Vi kommer att prioritera vårt arbete med följande globala mål under 
2023–2024: 

 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.  
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland är 
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. 

 

 

7.2 Öka andelen förnybara energi i världen  

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

 

 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 
arbetsintensitet.  

 

 

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive 
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.  

 

 

11.6 Minska städers miljöpåverkan 

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.  
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13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning 

 

Avdelningsmål 2023 
Samtliga avdelningar har målsättningar uppsatta för kommande år, se målbilder. Med dessa mål 
kommer vi att närma oss de långsiktiga målen och strategierna på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

 

 
 
 
 
 

 

Budgetresultat koncern 
19,2 MSEK 
Ökad soliditet 
 
 
Organisation för framtiden 
 
  
 
GDPR och Diariet 
 

  

 
250 nyanslutningar 
99,9% Dokumenterat 
infrastruktur 
 
Inga avbrott längre än 12 h 
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Utökad utbyggnad av fjv-
nätet (8 nya kunder) 
 
 
Utbyggnad Eldaren 
Långsiktig plan på 
bränsleupphandlingar 
 

 

  
200 nya kunder 
 
 
 
Aktivt arbeta med NKI-
åtgärder 
Verksamhetsutveckling 
 

 
 
 
 

   
Energibesparingar 3% 
 
 
 
Tillgänglighet 99,5% 
Renovera enl. plan 
 
 
NKI –serviceindex till 
86,5% 
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Aktivt arbeta med 
personal, effektivitet, 
kompetens, utbildning 
 
 
99,993 % leveranssäkerhet 
Vädersäkra elnätet 
Drift & underhåll av elnätet 
 

 

Aktiviteter: 
Aktiviteter kommer att arbetas fram efter beslutade mål för kommande år. Varje del av 
verksamheten kommer att vara delaktig att ta fram aktiviteter som styr mot 2023 års mål och 
givetvis som harmoniserar med de långsiktiga målen och strategierna. Aktiviteterna kommer att 
följas upp och redovisas varje kvartal och hur deras resultat påverkat verksamheterna och hur de 
harmoniserar med uppsatta mål. 
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022  
2022-10-06 

 
 
Plats och tid:  Tidaholms Energi AB, Smedjegatan 18 Tidaholm  
  klockan 13.00-16.00 
  
Beslutande:  Ingela Backman, styrelseordförande 
  Mikael Hallin, vice ordförande 
  Per Bergström, ledamot 
  Mikael Snäll, ledamot 
  Michael Brisman, ledamot 
  Katarina Wallgren, ledamot 
  Maria Fredriksson, ledamot 
 
Övriga deltagande: Mattias Andersson, VD 
  Linda Göransson, TEAB 
  Andreas Melander, Vision 
  Michael Löfborg, SEKO 
    
 

1. Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande Ingela Backman hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet för TENAB öppnat 
 

2. Fastställande av dagordning 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. 
 

3. Val av justerare 
 
Förslag Maria Fredriksson 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att välja Maria Fredriksson som justerare. 
 

4. Ekonomisk rapport 
 
VD redogör för resultat för senaste månaden samt ackumulerat resultat för innevarande år. 
Konstaterar att resultatet för augusti är sämre än budgeterat. Ackumulerat resultat för året är sämre 
än budgeterat. 
Vd redogör för prognos för 2022 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022  
2022-10-06 

 
 

5. VD-rapport 
 
VD informerar om: 
·       Elnät 
·       Löpande verksamhet 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 

6. Elnätspriser 2023  
 
VD presenterar förslag på höjning av elnätstaxor för konsumenter och företag samt till större 
produktionsanläggningar, se bilaga. 
 
Styrelsens beslut 

• Styrelsen beslutar att fastställa elnätstaxor för konsumenter och företag enligt förslag. 
• Styrelsen beslutar att fastställa elnätstaxa för större produktionsanläggningar enligt förslag. 

 

7. Budget 2023 
 
VD föredrag förslag till budget för 2023 enligt bilaga. 
Styrelsen ska fastställa 

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa 

• Resultatbudget 2023 
• Investeringsbudget 2023 
• Finansieringsbudget 2023 

 

8. Mål 2023 och handlingsplan 
 
VD presenterar mål och handlingsplan för 2023 enligt bilaga. 
 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa mål och handlingsplan för koncernen Tidaholms energi. 
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Tidaholms Elnät AB 556004–3332 
 

Sammanträdesprotokoll - Styrelsemöte 6 2022  
2022-10-06 

 
 

9. Styrelsemöte 2023 
 
VD föredrar förslag på datum för styrelsemöte 2023 

• 23/2 
• 30/3 
• 24/4 
• 1–2/6 
• 7/9 
• 12/10 
• 14/12 

 
Styrelsens beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa föreslagna datum. 
 

10. Övriga frågor 
 
11. Sammanträdets avslutande 
 
Ordföranden avslutar mötet 
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2022  Utfall
Andel i förh. till 

omsättn 2022  Budget
Andel i förh. till 

omsättn
Avvikelse mot 

budget 2022  Utfall
Andel i förh. till 

omsättn

2022  
Budget

Andel i förh. till 
omsättn

Avvikelse mot 
budget 2021

2021 
Utfall 

Augusti Augusti tkr Ack. Ack. tkr Utfall - Ack Augusti

2 812 100,0% 2 717 100,0% 95 31 577 100,0% 30 179 100,0% 1 398 29 893 2 793
0  0 0 0 0

-1 355 48,2% -787 29,0% -568 -11 967 -37,9% -7 097 -23,5% -4 870 -6 162 -554
-1 530 54,4% -1 782 65,6% 252 -12 918 -40,9% -14 577 -48,3% 1 659 -12 399 -1 098

0 0,0% 0 0,0% 0 -9 0,0% 0 0,0% -9 0 0
-73 -2,6% 148 5,4% -221 6 683 21,2% 8 505 28,2% -1 822 11 332 1 141

-625  -635 10 -4 999 -5 080 81 -4 701 -588
-698 -24,8% -487 -17,9% -211 1 684 5,3% 3 425 11,3% -1 741 6 631 553

-34 -35 1 -265 -280 15 -276 -35
Resultat efter fin int./kostn. -732 -522 19,2% -210 1 419 3 145 6 355 518

-732 -26,0% -522 -19,2% -210 1 419 4,5% 3 145 10,4% -1 726 6 355 518

Inköp av elkraft, varor och mtrl

Resultat TENAB (tkr)
Intäkter
Engångsintäkter

Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar ordinarie

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader

Årets resultat
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  Nätpriser 2023-01-01 
 

Enkeltariff 
Avgift elöverföring 28 öre/kWh 
Fast avgift (kr) inkl. moms 

 
16 A  1 178 (lägh) 63 A   10 784 
16 A  2 168 80 A   13 641 
20 A  3 466 100 A   16 289 
25 A  4 334 125 A   21 504 
35 A  5 998 160 A   27 212 
50 A  8 552 200 A   34 274 

 
Inkl myndighetsavgifter 

 
Lågspänning effekttariffer 

 
N4 exkl. moms 

 
Fast avgift (kr) 12 165 
Abonnemangsavgift (kr/kW) 149 
Högbelastningsavgift (kr/kW) 555 
Energiavgifter (öre/kWh) jan-mars, 
Nov-dec 
Mån-fre 06—22  18,0 
Övrig tid 9,0  
April-oktober 9,0   
Särskilda avgifter: 
Överuttag reaktiv effekt (kr/kVAr) 240 
Överuttag aktiv effekt (kr/kVAr) 240 

 
Inkl myndighetsavgifter 

 
F4 exkl. moms 

 
Fast avgift (kr) 12 164 
Abonnemangsavgift (kr/kW) 149 
Högbelastningsavgift (kr/kW) 149 
Energiavgifter (öre/kWh) jan-mars, 
Nov-dec 
Mån-fre 06—22     57,0  
Övrig tid 
April-oktober 8,0 
Särskilda avgifter: 
Överuttag reaktiv effekt (kr/kVAr) 240 
Överuttag aktiv effekt (kr/kVAr) 240 

 
Inkl myndighetsavgifter 

Högspänning 
 

exkl. moms 
Fast avgift (kr) 28 570 
Abonnemangsavgift (kr/kW) 103 
Högbelastningsavgift (kr/kW) 439 
Fackavgift 29 368 
Energiavgifter (öre/kWh) jan-mars, 
Nov-dec 
Mån-fre 06—22    12  
Övrig tid 
April-oktober    6  
Särskilda avgifter: 
Överuttag reaktiv effekt (kr/kVAr) 240 
Överuttag aktiv effekt (kr/kW) 240 

 
Inkl myndighetsavgifter 

 
 

Tillfällig säkringshöjning 
 

När kund önskar tillfällig höjning av huvud-säkring 
kan detta medges efter nätberäkning och 
godkännande av teknikavdelningen. Tillfällig 
säkringshöjning kan medges under 1 månad, vilket 
innebär att kunden skall återgå till sin normala taxa 
inom 31 dagar. Under denna månad betalar 
kunden fasta kostnader enligt den högre tillfälliga 
taxan. Utöver detta till-kommer en 
administrationsavgift på 425 kr samt kostnader för 
kontroll av nedsäkring och återgång till kundens 
normala taxa till en kostnad av 425 kr. 

 
Totalkostnad 850 kr exkl. moms 
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Inmatningstariffer 2023-01-01

Vind/solkraftproduktion < 1500 Kw
Typ av inmatning Mätavgift Nätnyttoersättning
Inmatning på Högspänning 9 660 -2,2
Inmatning på Lågspänning 6 670 -2,4
Microproduktion inmatning på 
lågspänning under 43,5 KW,63 A 0 -3,1

Vattenproduktion < 1500 Kw
Typ av inmatning Mätavgift Nätnyttoersättning

Inmatning på Högspänning 9 660 -3
Inmatning på Lågspänning 6 670 -3,2
Microproduktion inmatning på
 lågspänning under 43,5 KW, 63 A 0 -3,4

En elandvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63A och som producerar
el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 Kw ska inte betala någon avgift
för inmatningen. Detta gäller dock bara om elandvändaren under ett kalenderår har
tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.

Vind/solkraftproduktion > 1500 Kw
Typ av inmatning Mätavgift
Inmatning på Högspänning kr/år 9660
Effekt avgift kr/kW 90
Elöverföring öre/kWh 1,4
Nätnytta öre/kWh -1,0
Överuttag aktiv effekt kr/kW 180

Kraftvärmeproduktion > 1500 Kw
Avgift Enhet Inmatning på 12Kv över 

1500 Kw generatoreffekt
Abonnemang inmatning på Högspänning kr/år 0
Effektavgift kr/kW 90
Elöverföring öre/kWh 1,3
Nätnytta öre/kWh -4,8
exkl. moms

Mätavgift är den årligakostnaden för mätning, beräkning rapportering av mätvärden
Abonnemang är en avgift som uttrycks i kr/ år  debiteras varje månad under året
Effekt är en avgift som uttrycks i kr/KW, månad och grundar sig på den högsta medeleffekten 
per timme under månaden. Effektavgift debiteras varje månad under året
Elöverföring  är en avgift som uttrycks i öre/KWh och grundar sig på hur många KWh energi
som uppmätts under månaden. Elöverföringsavgift debiteras varje månad under året
Nätnyttoersättning är värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från
Produktionsanläggningen medför i nätkoncessionsägarens ledningsnät, samt värdet av den reduktion av
nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares 
ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är anslutenledningsnätet
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Tidaholms Energi AB 
Tidaholms Bostads AB 
Tidaholms Elnät AB  

 
 
 
 
 

Budget 2023 
 

__________________________ 
 
 

Referat 
Budget 2023 innehåller resultatbudget för bolaget Tidaholms Energi AB och dess 

dotterbolag Tidaholms Bostads AB och Tidaholms Elnät AB samt intäkter och resultat 
för respektive affärsområde. Budget 2023 innehåller även investeringsbudget 2023 

samt investeringsplan för 2023–2025. 
 

Budget 2023 läses tillsammans med Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 
2023–2024. 
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1. Inledning 
Tidaholms Energi AB består av tre affärsområden (Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel) 
samt en enhet för koncerngemensam stödverksamhet, Administration. Tidaholms 
Energi AB innehåller även en Elnätsavdelning, en avdelning som utför tjänster åt 
främst Tidaholms Elnät AB. 
Tidaholms Bostads AB består av ett affärsområde, Fastighet. 
Tidaholms Elnät AB består av ett affärsområde, Elnät. 
Budgeten förutsätter att 2023 är ett temperaturmässigt snitt på perioden 2012–2021 
med korrigering för energieffektiviseringar. 
I Koncernen Tidaholms Energi AB - handlingsplan 2023–2024 framgår de åtgärder 
som bolaget planerar att genomföra i syfte att förbättra resultatet och utveckla 
verksamheten.  
Världsmarkandsläget är svårt att förutsätta med allt som händer i vår omvärld, detta 
påverkar oss stor utsträckning.  
 
Energipriser som är oerhört svårprognostiserade som får en betydande påverkan på 
alla våra verksamheter. Ränteläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Vi har 
ansökt om bidrag för fiberutbyggnaden, utfallet kommer vi få besked om under slutet 
på året, detta kan påverka oss på ett positivt sätt.  
 
Övriga faktorer som påverkar oss är kostnaden mot överliggande nät, 
bränslekostnader för fjärrvärmeproduktionen, 2023 års hyresförhandling och en 
stigande inflationen.  
 
Vi ser även att det pågår ett arbete med att sänka energipriserna för Sveriges 
medborgare, detta kan påverka även oss. Det pågår även ett arbete i EU kring takpris 
för producenter, detta har vi antagit i årets budget. Vi beräknar att någon form av 
beslut kommer att påverka oss, i budgeten för 2023 har vi räknat på en intäkt om 1,8 
kr per producerad kWh enligt eventuellt förslag kring takpris från EU, vår prognos är 
2,3 kr per producerad kWh utan några nya beslut kring takpris. 
 
 

2. Affärsområden 

Fjärrvärme 
Affärsområdet fjärrvärme har vänt den ekonomiska utvecklingen. Utfallet för 2021 var 
bättre än budget.  
Ekonomin och miljön är en viktig del av allt vårt arbete och kommer så att vara flera år 
framöver. Utsikterna för 2023 är dock att verksamheten fortsätter utvecklas i rätt 
riktning på ett bra sätt. Vi siktar mot 100% hållbar fjärrvärme! 
Drift och underhållsbudgeten för kraftvärmeverket är i nivå med föregående år. 
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Intäkter från elcertifikat och utsläppsrätter ingår inte i 2023 års budget, då värdet på 
dessa varierar kraftigt under året.  
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Värmeförsäljning uppgår till 54 GWh   
- Elproduktion uppgår till 8,5 GWh   
- Bränsleåtgången uppgår till 70 GWh   
- Ersättning för producerad el uppgår till ca 180 öre/kWh  
- Avgiften för fjärrvärme kommer inte förändras, priset kommer att vara 

oförändrat. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 000 tkr: 
- Kulvertutbyggnad   
- Produktionsförbättringar Eldaren 
- Fastighetsköp och utredning kring bränslelager och utbyggnad av lokaler 

 

  

Budgeterat resultat för Fjärrvärme 2023 är 11 612 tkr. 
 

Elhandel 
Skellefteå kraft AB som vi har haft ett samarbete med sedan 2015 de har sagt upp vårt 
avtal. Avtalet är ett s.k. riskfritt elhandelsavtal och vi har under hösten förhandlat fram 
ett nytt avtal med en annan part. Vår ambition är att det nya avtalet skall undertecknas 
under oktober/november 2022 och kommer att förse oss med ett riskfritt alternativ 
under de kommande tre åren. 
Budgeten bygger på en försäljningsbudget som utgår från ett ökande antal nya kunder 
under året.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Ca 4 300 kunder vid årets ingång med en försåld energi ca 50 GWh 
- 200 nya kunder under året med en försåld energi 1 GWh 

 
För 2023 planeras inga investeringar. 
 
Budgeterat resultat för Elhandel 2023 är 861 tkr. 
 

Stadsnät 
Vi har under en 8-årsperiod anslutit många kunder, vi har idag erbjudit och anslutit ca 
6 600 kunder i Tidaholms kommun.  
Vi kommer att fortsätta fokusera vår utbyggnad på landsbygden och detta är väsentligt 
mer kostsamt. Vi har ansökt om bidrag för all fortsatt utbyggnad och beslut kring detta 
sker under november månad. Budgeten utgår från att vi finansierar utbyggnaden utan 
bidragsmedel.  
Vi planerar att ansluta ca 250 kunder under 2023. 
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Budgeten utgår ifrån att: 

- Nya fiberkunder ansluts succesivt under 2023 och intäkter genereras i samma 
takt. 

- Antalet kapacitetskunder beräknas öka något under året. 
- Antalet ADSL kunder minskar i takt med fiberutbyggnad och nedläggning av 

telenätet i vissa delar i kommunen. 
- Vissa projekt löper över årsskiftet och vissa intäkter kommer under kommande 

år. 
 

För 2023 uppgår planerade investeringar till 12 750 tkr (exkl. bidrag): 
- Anslutning av ca 250 fastigheter såväl företag som privatpersoner med fokus på 

landsbygden men även i tätorten. 
- Verktyg och utrustning 

 
Budgeterat resultat för Stadsnät 2023 är 1 299 tkr 
 

Administration (GF) 
Administration, GF, är en organisatorisk enhet för koncerngemensamma funktioner. 
Det är samtidigt ett kostnadsställe för gemensamma resurser. Totala kostnader för GF 
fördelas mellan affärsområdena Fjärrvärme, Stadsnät och Elhandel samt Tidaholms 
Elnät AB och Tidaholms Bostads AB 
Exempel på kostnader som ingår i ADM: 

- VD/Styrelse 
- Revision 
- Marknadsföring 
- Kontorslokaler 
- Kopiatorer 
- Fastighetsrelaterade kostnader 
- Kundtjänst 
- Administration 
- Ekonomiansvarig 
- IT-system 
- Checkkredit 

 
För 2023 planeras investering kring fönsterbyte på Smedjegatan som beräknas till 
2 000 tkr och budgeterat resultat för GF är 0 tkr. 
 

Elnätsavdelning 
Elnätsavdelningen är den organisation och de resurser som koncernen har för att 
bedriva elnätsrelaterat arbete. Avdelningen innehåller personal, fordon, verktyg och 
övriga resurser.  
 
Under 2023 kommer avdelningen tillämpa följande taxor: 
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- 450 – 600 kr/tim. för intern tjänsteförsäljning 
 

För 2023 planeras investeringar i gatubelysningsanläggningen i Tidaholm. Tidigare 
beslutat om ombyggnad etapp 1 om 3 000 tkr ingår i budgeten. 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 3 000 tkr: 

- Gatubelysningsombyggnad etapp 1, 3 000 tkr  
 
Budgeterat resultat för Elnätsavdelningen 2023 är 1 263 tkr 
 

Tidaholms Bostads AB 
Vi har gjort stora framsteg med arbetet kring våra rutiner, arbetssätt och verksamheten 
börjar verkligen ta fart. Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete under 2023. 
Arbetet med att renovera våra fastigheter fortsätter, under 2022 har arbetet startat upp 
med renovering av Kaplanen/Kungsbro. Ambitionen att renovera enligt vår fastställda 
renoveringsplan har visat sig utmanande och vi kommer att skjuta på renoveringen av 
Kv. Björnen. Detta pga det ekonomiska läget med höjda räntor och energikostnader 
mm. 
 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Hyreshöjning med 3%  
- Uthyrningsgrad på 99% (exkl. renovering) 
- Elnätspriset ökar med 4% 
- Oförändrade priser för VA 
- Oförändrade priser för återvinning 

 
För 2023 uppgår planerade investeringar till 4 600 tkr utöver redan beslutade 
investeringar: 

- Löpnade re-investeringar (hissar Kv. Thule), 3 000 tkr 
- Energibesparingsåtgärder, 500 tkr 
- Trivsel och boende miljöåtgärder, 500 tkr 
- Övriga fastighetsinvesteringar, 300 tkr 
- Tillvalslistan, 300 tkr 

 
Budgeterat resultat för 2023 är 122 tkr 
 

Tidaholms Elnät AB 
Under 2023 kommer Tidaholms Elnät fortsätta arbetet med att öka leveranssäkerheten 
i nätet.  
Budgeten utgår ifrån att: 

- Debiterad el-energi uppgår till 127 GWh 
- Nätförluster uppgår till 6,1 GWh 
- Avgiften för elnät kommer justeras med ca 4%. 
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För 2023 uppgår planerade investeringar till 17 500 tkr summerat. 
 

- Elkvalité och driftsäkring, 2 500 tkr 
- Kablifiering (Ettak/Suntak), 3 000 tkr 
- Förstärkningar i elnätet (pga. produktion, elbilar mm), 3 000 tkr 
- Västra station etapp 2 (Ställverk, reläskydd, shuntreaktor mm), 8 000 tkr 
- Lastbilsladdare köksvägen, 3 000 tkr 
- Nyanslutningar 1 000 tkr 

 
Därutöver kommer bolaget göra investeringar i samband med anslutning av nya 
kunder som till viss del finansieras med hjälp av anslutningsavgifter. 
 
Budgeterat resultat för 2023 är 4 041 tkr 

Gemensamt för koncernen 
Budgeten utgår ifrån att: 

- Löneökningen uppgår till ca 3%. 
- Marknadsmedel ca 600 tkr 
- Borgensavgift Tidaholms kommun ca 1 795 tkr 

 
 

3. Ekonomisk utveckling 2022 

Tidaholms Energi AB 
Den ekonomiska utvecklingen till och med aug-2022 är bättre än den budgeterade 
nivån för Tidaholms Energi AB. Budgeterat resultat tom aug-2022 är 5 514 tkr och 
utfallet är 23 960 tkr, detta är oerhört positivt Det stora överskottet kommer ifrån 
försäljning utsläppsrätter och det höga elpriset som vi erhåller för vår elproduktion på 
Eldaren. 
 

Resultat TEAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 169 622  125 757 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av varor och mtrl -59 843  -43 995 
Övriga rörelsekostnader -29 328  -29 100 
Personalkostnader -23 825  -25 196 
  Resultat före avskrivningar 56 626  27 466 
Avskrivningar ordinarie -17 046  -16 934 
  Resultat efter avskrivningar 39 580  10 532 
Finansiella intäkter/kostnader -1 602  -1 259 
  Årets resultat 37 978  9 273 

 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: C11C923E-B6C0-4840-917B-949CD85EAE1E. Page 13 of 29.

430



  2022-09-30 

  8(13) 

 
 
 
 
 

Tidaholms Elnät AB 
Utfallet för Tidaholms Elnät AB ligger under budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 3 145 tkr och utfallet är 1 419 tkr, orsaker till resultatet är det höga priset för 
våra nätförluster och underhåll. 
 

Resultat TENAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 47 416  46 018 
Engångsintäkter 0  0 
Inköp av elkraft, varor och mtrl -16 750  -10 772 
Övriga rörelsekostnader -20 386  -22 045 
Personalkostnader -9  0 
  Resultat före avskrivningar 10 272  13 201 
Avskrivningar ordinarie -7 539  -7 620 
  Resultat efter avskrivningar 2 733  5 581 
Finansiella intäkter/kostnader -399  -420 
  Årets resultat 2 334  5 161 

 

Tidaholms Bostads AB 
Utfall för Tidaholms Bostads AB ligger över budget till och med aug-2022. Budgeterat 
resultat är 428 tkr och resultatet är 1 629 tkr. Vi har haft en väldigt liten 
omflyttningsgrad fram till augusti månad och detta gör att vi inte har gjort några större 
renoveringar. Vår prognos är att vi kommer att hamna kring budgeterat resultat för 
2022. 
 

Resultat TBAB (tkr) 

Prognos 
helår  Budget helår 
2022  2022 

Intäkter 25 303  25 536 
Fastighetskostnader -10 044  -10 295 
Övriga rörelsekostnader -3 350  -3 288 
Personalkostnader -4 595  -4 955 
  Resultat före avskrivningar 7 314  6 998 
Avskrivningar ordinarie -5 335  -5 376 
  Resultat efter avskrivningar 1 979  1 622 
Finansiella intäkter/kostnader -1 427  -1 070 
  Årets resultat 552  552 
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4. Resultatbudget 2023 

Tidaholms Energi AB - Moderbolag  
      

Tkr           
       2023  2022  2021 
Resultat totalt     Budget  Budget  Utfall 

       12 mån  12 mån  12 mån 
            

Intäkter          200 949  125 757  137 174 
Inköp varor o material      -105 424  -43 995  -50 378 
Övriga rörelsekostnader    -33 711  -29 100  -25 509 
Personalkostnader     -26 892  -25 196  -23 009 
  Resultat före avskrivningar     34 922  27 466  38 278 
Avskrivningar       -16 896  -16 934  -16 401 
  Resultat efter avskrivningar     18 026  10 532  21 877 
Finansiella intäkter o kostnader     -2 992  -1 259  -5 479 
  Resultat efter finansnetto/före skatt    15 034  9 273  16 398 
            
Resultat per verksamhet:         
       2023  2022  2021 
       Budget  Budget  Utfall 
 Fjärrvärme     12 mån  12 mån  12 mån 
            
 Intäkter          58 375  46 747                52 703 
                  
 Resultat efter finansnetto/före skatt    11 612  5 375  12 658 
              
 Stadsnät           
            
 Intäkter          25 953  25 391  25 083 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 299  2 175  2 583 
            
 Elhandel          
            
 Intäkter          85 782  28 003  34 407 
                 

 Resultat efter finansnetto/före skatt 
 

  861  1 433  
                  

1 205 
            
 Elnätsavdelning          
            
 Intäkter          15 165  11 343  10 981 
                 
 Resultat efter finansnetto/före skatt    1 263   291           -48       

       

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: C11C923E-B6C0-4840-917B-949CD85EAE1E. Page 15 of 29.

432



  2022-09-30 

  10(13) 

 

Tidaholms Elnät AB 
Tkr          
      2023  2022  2021 
Resultat     Budget  Budget  Utfall 

      12 mån  12 mån  12 mån 
           

Intäkter         50 152  46 018  46 562 
Inköp varor o material     -14 745  -10 772  -11 897 
Övriga rörelsekostnader    -22 832  -22 045  -20 610 
Personalkostnader     0  0  -0 

  
Resultat före 
avskrivningar    12 575  13 201  14 055 

Avskrivningar      -7 866  -7 620  -7 117 

  
Resultat efter 
avskrivningar    4 709  5 581  6 938 

Finansiella intäkter o kostnader    -668  -423  -412 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt  4 041  5 158  6 526 

 

Tidaholms Bostads AB  

Tkr       
Resultat         

  

2023 
Budget 
12 mån 

2022 
Budget 
12 mån  

2021 
Utfall 
12 mån 

           
Intäkter         29 744  25 536  27 328 
Inköp varor o material     -11 176  -10 294  -11 458 
Övriga rörelsekostnader    -3 145  -3 287  -3 330 
Personalkostnader     -5 122  -4 955  -4 327 

  
Resultat före 
avskrivningar    10 301  7 000  8 213 

Avskrivningar      -6 724  -5 376  -5 771 

  
Resultat efter 
avskrivningar    3 577  1 624  2 442 

Finansiella intäkter o kostnader    -3 455  -1 020  -1 047 

  
Resultat efter finansnetto/före 
skatt 122  604  1 395 
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5. Investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024–2025 

Tidaholms Energi AB 
 

 

 

 

 

*Tidigare beslutad investering, ingår ej i budget investering 
Renovering  

Fjärrvärme 
 

Stadsnät 
En offensiv utbyggnad kommer att ske under året. Vi ansluter ca 200 fastigheter till 
vårt fibernät under året. Såväl nya områden samt att vi gör förtätning av anslutningar 
utmed befintligt nät. 

 
 
 
 
 
  

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

TEAB Fönsterbyte, Smedjegatan 2000   
TEAB Laddstolpar 2500* 1000 1000 

TEAB 
Kommande re-investeringar 
Smedjegatan  1500 1500 

Summa  2000 3500 3500 

Org. Anläggningar 
2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

2025 
(tkr) 

FJV Utbyggnad FJV-nät 4 500 8 000 10 000 
FJV Produktionsåtgärder Eldaren 1 000 2 500 7 000 
FJV Ny spetslastanläggning   3 000 
FJV Utbyggnad Eldaren 4 000 10 000  
FJV Mätning  1 000 1 000 
FJV NOX- reducerings åtgärder   3 000 
Summa 9 500 21 500 25 000 

Avd. Anläggningar 2023 (tkr) 
2024 
(tkr) 2025 (tkr) 

IT Landsbygd  10 500 10 000 10 000 
IT Tätort efteranslutningar 2 000 2 000 1 000 
IT Verktyg & Utrustning  250   
Summa 12 750 12 000 11 000 
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Tidaholms Bostads AB 
Investeringar 
Tidaholms Bostads AB kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan.  
 
Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TBAB Renovering enl. plan  26 000 37 000 
TBAB Löpnade Re-investeringar 3 000  2 000  2 000 
TBAB Energibesparingsåtgärder 500 250 250 
TBAB Tillvalslistan åtgärder 300 200 200 
TBAB Verktyg & Maskiner  300 500 500 
TBAB Trivsel & Boende miljöåtgärder 500 500 500 
Summa 4 600 29 450 40 450 

 
 

Tidaholms Elnät AB 
Investeringar 
Tidaholms Elnät kommer under perioden genomföra investeringar enligt nedan, som 
främst syftar till att säkra leveranskvaliteten i nätet.  
 

Org. Anläggningar 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 
TENAB Kablifiering  3 000 3 500 1 700 
TENAB Västra Station Etapp 2 8 000    
TENAB Nätförstärkningar 3 000 3 000  3 000 

TENAB 
Elkvalitéts- & 
Driftsäkringsåtgärder  2 500 1 000 500 

TENAB Nyanslutningar 1 000 1 000 1 000 

TENAB 
Mottagningsstations re-
investeringar  9 000 9 000 

Summa 17 500 17 500 15 200 
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6. Finans 

Nyupplåning 
- Investeringar skall finansieras i möjligaste mån med egna medel, eventuell 

försäljning av elcertifikat och utsläppsrätter kan komma att ske under 2023 för 
att finansiera investeringar. 

- En revers kommer att tecknas mellan TEAB och TENAB om 21 268 tkr. 

Budget 2023 
Följande antaganden ligger till grund för budget 2023: 

- TEAB/TENAB har ca 210 MSEK i lån 
- TBAB har ca 166 MSEK i lån 
- Räntan är ca 3 % på rörliga lån. 
- Snitträntan för TEAB är beräknad till 1,5 % under 2023 
- Snitträntan för TBAB är beräknad till 1,77 % under 2023 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen, inklusive samtliga investeringar uppvisar ett negativt kassaflöde 
på -9 726 tkr.  
 
Fördelat enligt: 

• TEAB    8 547 tkr 
• TENAB -11 053 tkr 
• TBAB  -3 220 tkr 

 

7. Sammanfattning 

Tidaholms Energi AB 
Under 2023 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 730 tkr. 
- Total amortering till ca 13 312 tkr. 

 

Tidaholms Bostads AB 
Under 2022 uppgår: 

- Totala räntekostnader till drygt 3 470 tkr. 
- Total amortering till ca 4 216 tkr. 
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Finansieringsb Koncern 2023

Tidaholms Energi AB - Koncernen

Finansieringsbudget 2023

tkr
Tidaholms 
Energi AB

Tidaholms 
Elnät AB

Tidaholms 
Bostads AB Koncernen

Beräknat ingående saldo 2022-12-31 29 952 -21 268 5 610 14 294
Budgeterat resultat  före finansiella 18 026 4 709 3 577 26 312
Ev försäljning av utsläppsrätter med en kurs på 80€ 17 500 17 500

0
0

Periodiserade intäkter, ingen inbetalning -2 271 -2 271
0
0

Avskrivningar/utrangering 16 895 7 866 6 724 31 486
0

Erlagd ränta -3 730 -658 -3 470 -7 858
Erhållen ränta 718 15 733

0
Amorteringar lån kreditinstitut -13 312 -3 200 -4 216 -20 728

3 200 3 200
Investeringar -25 250 -17 500 -4 600 -47 350
Gamla investeringar -5 500 -5 250 -10 750

0
Nya lån -21 268 21 268 4 000 4 000
Nya lån 3 000 3 000
Utgående balans 2023 20 231 -11 053 2 390 11 568

Kassaflöde 2023 8 547 -11 053 -3 220 -5 726 OK
Hela björnen exkluderat både
gällande lån och investering

2022-10-06 Fastställd Finansieringsbudget TEAB-TENAB-TBAB
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Handlingsplan 2023 
Tidaholms Energi och Bostads AB 
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Koncernens långsiktiga mål och strategier 
 

 

Våra långsiktiga mål 
Ett axplock på vilka aktiviteter och delmål som vi kommer att arbeta med för att nå de 
långsiktiga målen, de globala målen och strategierna. 

99,99 % drift/leveranssäkerhet 
• Vädersäkring av hela elnätet. 
• Digitalisering Elnät 
• Leveranssäkerhet 100% (kund) för fjärrvärmekunder 
• Arbeta aktivt med kompetensredundans för alla arbetsuppgifter 
• 99% uthyrningsgrad TBAB 
• RSA arbete alla verksamheter 

Hållbar infrastruktur  
• Fortsatt utbyggnad av de planerade 25 laddstolparna 
• Bygga ett energilager  
• Utöka försäljningen av hållbar fjärrvärme 
• Maximal utbyggnad för att nå 1000 Mbit/s till 98% år 2025 
• Lokalproducerad el 15% till privat kunder (247) år 2025 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens energilösningar 
• Ansluta vindkraft och övrig produktion (även småskalig) 
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Hållbara fastigheter 
• För koncernen betyder detta 360 lägenheter tom år 2030 
• Samtliga lägenheter skall vara uppfylla en viss standard/vara renoverade 2037 
• Vi är den drivande kraften i Tidaholm för framtidens boende 

Fossilfritt företag 
• Verka för förnyelsebar energiproduktion 
• Hållbar energi till 100% 
• Endast sälja 100% förnybar el 
• Använda 100 % förnybar el till våra verksamheter 
• Minimera vår fossila påverkan i alla verksamheter 

Högsta kundnöjdhet 
• Vi ska visualisera våra värdegrunder och vårt sätt att arbeta för Tidaholmarna. 
• Nr 1 i Sverige (koncernnivå) i vår återkommande NKI-undersökning 
• Att vara på topp 30 i Nils Holgersson rapporten 
• Vi ska vara den mest attraktiva fastighetsförvaltaren av hyreslägenheter i Tidaholm 

Ekonomisk soliditet 35% 
• Vi ska prioritera amortering av våra lån och krediter 
• Kontinuerlig utveckling av befintlig verksamhet. 
• Skapa lönsamhet genom att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt bedriva all 

verksamhet. 
• Skapa förutsättningar för att investera och underhålla våra anläggningar med egna 

medel 
• Koncernen ska vara ett stabilt ekonomiskt välskött bolag 
• Bli mindre sårbara för omvärldsförändringar 

Omsättning 300 MSEK 
• Hitta nya verksamhet och erbjudande till Tidaholmarna 
• Helt utbyggt stadsnät till 2025 
• Öka vår tjänsteförsäljning till stadnätskunderna 
• Öka försäljningen av el med bla. nya produkter  
• Vara en partner och leverantör till våra företag i alla våra verksamheter 

Tidaholms bästa arbetsplats 
• Vårda/bibehålla våra värdegrunder och vårt arbetssätt 
• Ha en liten medarbetaromsättning – ingen ska sluta pga vantrivsel, attraktiviteten 

hos oss som arbetsgivare ska inte vara anledningen till att folk slutar. 
• Marknadsmässiga löner i relation till var och ens prestation och kompetens. 
• Arbeta aktivt med jämställdhet och övriga personalfrågor 
• Fortsätta arbete med våra värdegrunder som ger ett gott medarbetarskap. 
• Utveckla vår organisation, vårt ledarskap och vårt medarbetarskap 
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Förutsättningar för verksamheterna 
TEAB skall vara det självklara valet som partner i el, fjärrvärme, bostads och IT tjänster 
Marknad skall förse alla verksamheter med Kundservice och försäljning 
Boende och verksamheter i Tidaholm har ett stort förtroende för bolaget. 
Arbeta aktivt med arbetsmiljön 
Marknad ska vara navet kring kundvård och försäljning till alla nyttigheter. 
Marknad skall vara behjälpliga för alla verksamheters måluppfyllelse 
Jobba för ett gott arbetsklimat och utveckling för medarbetare 
Samarbeta med skolan och utveckla möjligheter till framtida kompetensförsörjning 

 

Strategier – Globala målen 
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 
antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Koncernen Tidaholms Energi långsiktiga mål harmoniserar väl med följande av de Globala målen i 
agenda 2030.  

TEAB-koncernens påverkan på de Globala målen 
Ser man till indirekt påverkan omfattas koncernen av 14 globala mål enligt vår kartläggning. 

  

 

Våra verksamheter påverkar dessa globala delmål om ser till vår värdekedja i koncernen: 

6.3, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 17.16 

Gällande vår drift /verksamheter har vi en påverkan på dessa de globala delmålen. 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 

Våra produkter och tjänster har en påverkan på följande globala delmål: 

3.8, 4.4, 5.1, 5.5, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 9.1, 10.2, 11.5, 11.6, 12.4, 12.8, 13.3, 15.5, 16.5, 
17.16 
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Vi kommer att prioritera vårt arbete med följande globala mål under 
2023–2024: 

 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet.  
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland är 
tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. 

 

 

7.2 Öka andelen förnybara energi i världen  

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

 

 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 
arbetsintensitet.  

 

 

9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive 
regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.  

 

 

11.6 Minska städers miljöpåverkan 

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna 
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.  
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13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten 
vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning 

 

Avdelningsmål 2023 
Samtliga avdelningar har målsättningar uppsatta för kommande år, se målbilder. Med dessa mål 
kommer vi att närma oss de långsiktiga målen och strategierna på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

 

 
 
 
 
 

 

Budgetresultat koncern 
19,2 MSEK 
Ökad soliditet 
 
 
Organisation för framtiden 
 
  
 
GDPR och Diariet 
 

  

 
250 nyanslutningar 
99,9% Dokumenterat 
infrastruktur 
 
Inga avbrott längre än 12 h 
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Utökad utbyggnad av fjv-
nätet (8 nya kunder) 
 
 
Utbyggnad Eldaren 
Långsiktig plan på 
bränsleupphandlingar 
 

 

  
200 nya kunder 
 
 
 
Aktivt arbeta med NKI-
åtgärder 
Verksamhetsutveckling 
 

 
 
 
 

   
Energibesparingar 3% 
 
 
 
Tillgänglighet 99,5% 
Renovera enl. plan 
 
 
NKI –serviceindex till 
86,5% 
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Aktivt arbeta med 
personal, effektivitet, 
kompetens, utbildning 
 
 
99,993 % leveranssäkerhet 
Vädersäkra elnätet 
Drift & underhåll av elnätet 
 

 

Aktiviteter: 
Aktiviteter kommer att arbetas fram efter beslutade mål för kommande år. Varje del av 
verksamheten kommer att vara delaktig att ta fram aktiviteter som styr mot 2023 års mål och 
givetvis som harmoniserar med de långsiktiga målen och strategierna. Aktiviteterna kommer att 
följas upp och redovisas varje kvartal och hur deras resultat påverkat verksamheterna och hur de 
harmoniserar med uppsatta mål. 
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