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2015 - Ett år att minnas
Under 2015 har vi på allvar kommit igång med ett tydligare målarbete, vilket du 
kan läsa om på efterföljande sidor. Att vi har tydliga mål att arbeta mot ger oss 
möjlighet att samla våra krafter och tillsammans arbeta för att uppnå vår vision om 
att vara en kommun som präglas av en god livsmiljö och erbjuder alla möjlighet till 
trygghet och utveckling. 

Parallellt med en tydligare fokus mot målstyrning har arbetet med en ny budget-
modell påbörjats.  Årets resultat, att samtliga nämnder håller sig inom bud-
getens ramar, speglar såväl den politiska viljan som verksamheternas 
strävan och beslutsamhet att lösa sina uppgifter.

2015 är också ett år att minnas som ett år då händelser i om-
världen	fick	en	direkt	påverkan	även	i	Tidaholm.	De	stora	flyk-
tingströmmarna som kom till Europa och Sverige under senare 
delen av året har ställt stora krav på oss. Att anta utmaningen 
och hjälpa människor i nöd präglade hösten.

Här visade sig, som det så ofta gör, hur viktigt det är för oss att ha 
kompetenta, handlingskraftiga och nytänkande medarbetare inom 
organisationen. Och inte minst att vi har engagerade kommuninvå-
nare som genom våra aktiva föreningar ställer sin tid och kunskap till 
förfogande för samhällets bästa. 

Tidaholmaren	är	vår	uppdragsgivare.	Våra	medarbetare	är	vår	viktigaste	resurs.	
  

Anna-Karin Skatt
Anna-Karin Skatt (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET
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KOMMUNENS ORGANISATION

Kommunens organisation
Politisk organisation
Tidaholms	 kommuns	 politiska	 organisation	 består	 av	 kommunfullmäktige,	 kom-
munstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har råd och utskott knutna till sig. 

Nämnderna
Tidaholms	kommun	har	åtta	politiska	nämnder	som	alla	har	varsitt	ansvarsområde.	
Nämnderna är uppdelade utifrån verksamhetsområden och samtliga nämnder har 
en förvaltning, undantaget Social- och omvårdnadsnämnden som har två. Rädd-
ningsnämnden	är	delad	mellan	Tidaholms	kommun	och	Falköpings	kommun.

Organisationsskissen gäller till och med 2015-12-31. Från och med årsskiftet 2015-2016 genomfördes ett par förändringar då ansvaret 
för	utvecklingsberedningen	flyttade	till	Kommunfullmäktige	och	ett	personalutskott	inrättades	under	Kommunstyrelsen.
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KOMMUNENS ORGANISATION

Tjänstemannaorganisation
Tidaholms	kommun	har	åtta	 förvaltningar	som	bistår	nämnder	och	styrelse	med	
utredning, planering och utförande av tjänster. Förvaltningarna består av anställda 
tjänstemän. 

Tidaholms	kommun	har	gemensam	 räddningstjänst	med	Falköping.	Räddnings-
tjänsten	Falköping-Tidaholms	förvaltning	är	placerad	i	Falköping.	

Alla	förvaltningschefer	ingår	i	Tidaholms	kommuns	ledningsgrupp.	Ledningsgrup-
pen leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman. 

Kommunala bolag 
Tidaholms	kommun	har	två	helägda	bolag	vilka	är	Tidaholms	Bostads	AB	och	Ti-
daholms	Energi	AB.	Tidaholms	Energi	AB	har	även	ett	dotterbolag	som	heter	Tida-
holms Elnät AB.

Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av 
kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges be-
slut genomförs.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Framtid och utveckling
Kommunen står inför många utmaningar men också medförande möjligheter. 
Kommunstyrelsens roll är att ansvara för den övergripande ledningen och styr-
ningen av den kommunala verksamheten. I detta uppdrag ingår att svara för den 
övergripande planeringen i kommunen och gäller för verksamhet, ekonomi och 
investeringar.	På	detta	område	finns	många	utmaningar	att	göra	 för	att	upprätt-
hålla kvalitén i beslutsunderlag och kommunens regelverk. En omorganisation har 
genomförts till år 2016 i syfte att stärka kommunstyrelsens roll för ledning och 
styrning av den kommunala verksamheten.

Kommunens befolkningsutveckling har varit stabil de senaste åren samt noteras 
en	viss	ökning	framförallt	beroende	på	ökad	inflyttning	från	utland,	men	också	

ett födelseöverskott.

Utmaningen ligger nu bland annat i att tillse att bostadsförsörjningen 
upprätthålls, vilket kommunen har ett ansvar för. Varje kommun ska 
med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet 
med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kom-
munen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsen-
liga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Kommunen	behöver	fler	bostäder,	både	lägenheter	och	villor.

Ett planprogram och detaljplan skall tas fram under 2016 för be-
byggelse på exploateringsområde Bälteberga. Utöver detta be-
hövs	även	fler	detaljplaner	framtagas	för	andra	delar	av	kommunen	
så att kommunens planberedskap upprätthålles.

För kommunens utveckling på längre sikt skall under nästa år en ny 
översiktsplan arbetas fram. Detta arbete kommer att inledas med ett 

visionsarbete.

Tidaholms	näringsliv	har	generellt	sett	haft	ett	mycket	bra	år	2015.	Flera	ar-
betstillfällen har skapats och det har gjorts stora investeringar i några industrier. 

Näringslivet står dock fortfarande inför fortsatta utmaningar under 2016. Nyföreta-
gande, marknadsutveckling och kompetensförsörjningsplanering för framtiden är 
några av de viktigaste områdena. 

När det gäller kommunens arbete med näringsliv, sysselsättning och integration 
skall detta koncentreras till Brukets industriområde.
 
Just nu drivs samhället på att bli allt mer digitaliserat. Internet och informationstek-
nik påverkar oss i alla samhällsområden. Vad vi gör och hur vi gör det förändras 
snabbt. Människor förväntar sig att kunna utföra olika ärenden på ett snabbt, en-
kelt och säkert sätt. Rätt utnyttjad förenklar digitaliseringen vardagen och hjälper 
till att ta fram tjänster för olika skeden i livet. Kommunen behöver ha ett varierande 
utbud av tjänster som möter dessa skeden och möter medborgare, andra offentli-
ga myndigheter och företag.

Tidaholms	kommun	arbetar	målmedvetet	och	 långsiktigt	 för	att	nå	den	politiska	
målsättningen	 om	hållbar	 utveckling,	 vilket	 finns	 angivet	 i	 såväl	 lokala	mål	 och	
strategier som i nationella mål. Hållbar utveckling utgör paraplyet för att kommu-
nen skall nå en långsiktig balans mellan sociala, ekonomiska, miljömässiga och 
kulturella aspekter.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Ett	omfattande	förändringsarbete	pågår	i	Tidaholms	kommun.	Kommunen	har	tagit	
ett grepp om målstyrningsprocessen och målarbetet. En process som skall leda 
oss i riktning mot kommunens vision samt att upprätthålla en ekonomi i balans. 

Med ett fokuserat och målinriktat arbete och gemensamma ansträngningar har 
Tidaholms	kommun	goda	möjligheter	att	utvecklas	i	riktning	mot	visionen:

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

trygghet, omtanke och utveckling 
för både individ och företag.
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VISION OCH MÅL

Uppföljning av vision och mål 2015
För att veta vart vi vill och vad vi vill uppnå har ett strategiskt plan arbetats fram. 
Vi	alla,	kommunens	politiker	och	engagerade	samt	intresserade	Tidaholmare	
arbetar med hur vi vill se kommunen i framtiden. Vision och målbild utgår från 
kommunfullmäktiges viljeriktning i Strategisk plan 2015-2017.

Vår Vision
I	Tidaholms	kommun	ska	vi	kunna	leva	och	bo	

i en god livsmiljö som skapar 
trygghet, omtanke och utveckling 

för både individ och företag.

Så här arbetar vi med mål inom kommunen
Målstyrningsmodellen bygger på en kommungemensam vision. Under visionen 
finns	i	nuläget	fyra	målområden	med	inriktingsmål.	

Respektive inriktningsmål har brutits ner till ett antal effektmål, som konkretiserar 
inriktningsmålen. Effektmålen inom respektive inriktningsmål är knutna till olika an-
svarsområden (nämnder) för att skapa styrning ner på verksamhetsnivå.

För	att	arbeta	på	kort	och	lång	sikt	har	kommunfullmäktige	definierat	följande	fyra	
strategiska målområden med tillhörande inriktningsmål:

Så här tyder du resultatet

Grönt betyder att resultatet motsvarar eller överstiger mål eller målvärdet, det vill 
säga fullständig måluppfyllelse: Vi har uppnått målet.

Förbättrat resultat jämfört med föregående mätning, det vill säga en förbättrad 
måluppfyllelse: Vi har närmat oss målet.

Oförändrat eller Försämrat resultat jämfört med föregående mätning, det vill säga 
oförändrad eller försämrad måluppfyllelse: Vi har ännu inte uppnått målet.

Medborgaren i fokus Tidaholms	kommuns	invånare	skall	uppleva	en	käns-
la av delaktighet, meningsfullhet och trygghet.

Attraktiv kommun Tidaholms	kommun	skall	aktivt	medverka	till	att	skapa	
förutsättningar för det goda livet.

Boende Tidaholms	 kommun	 skall	 medverka	 till	 att	 öka	 till-
gången på ett bra och varierat boende för alla. 

Näringsliv Tidaholms	kommun	skall	vara	en	aktiv	och	främjande	
kraft för näringslivet.

Mål- och resultatuppföljning
För att få en antydan om vi når våra mål, dvs om vi uppnått resultat av vårt arbete 
mäts effektmålen och resultatet analyseras. För att ge en överblick används färg-
kodning för både mål och resultatuppföljning.

Uppföljning redovisas utifrån ansvarsområde för respektive målområde.
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VISION OCH MÅL

Medborgaren i fokus 
Tidaholms	kommuns	invånare	skall	uppleva	en	känsla	
av delaktighet, meningsfullhet och trygghet.

13 6 9

Attraktiv kommun 
Tidaholms	kommun	skall	aktivt	medverka	till	att	skapa	
förutsättningar för det goda livet.

11 2 3

Boende
Tidaholms	kommun	skall	medverka	till	att	öka	tillgång-
en på ett bra och varierat boende för alla. 

7 2 3

Näringsliv 
Tidaholms	kommun	skall	vara	en	aktiv	och	främjande	
kraft för näringslivet.

11 2 3

Sammantaget resultat av måluppfyllnad

Resultat och måluppfyllnad utifrån ovanstående sammanställning presenteras på 
efterföljande sidor, per målområde och effektmål samt ansvarig nämnd.
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MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS

Måluppfyllelse per effektmål

Tidaholms	kommuns	medborgare	
skall uppleva delaktighet, 
meningsfullhet och trygghet.

Medborgaren i fokus

Effektmål 1.1
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som är 
nöjda med kommunens verk-
samheter ska öka

60 62 60

Värdering: Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer 
kommunens	verksamheter	i	Tidaholms	kommun	blev	60.	I	förhållande	till	högsta	(69)	och	lägsta	betygindex	
(38) av kommuner ligger kommunen högt. Betygsindexet för ”Bemötande och tillgänglighet”, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande i sin kontakt med kommunen, blev resul-
tatet	61	i	Tidaholms	kommun.	Dock	har	kommunen	inte	uppnått	uppsatt	mål.
Analys: Förskola, grundskola och äldreomsorg har sedan senaste mätning försämrats gällande betygsindex. 
Lärdomar och förbättringsområden: För att öka betygindex framkommer ur undersökningen att följande 
områden ger mest effekt att arbeta vidare inom: Förskolan, Grundskolan, Gymnasieskolan, Äldreomsorgen, 
Stöd för utsatta personer, Gator och vägar samt miljöarbete. 

Effektmål 1.2
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som är 
nöjda	med	inflytande	i	kom-
munen skall öka

43 47 41

Värdering:	Nöjd-Inflytande-Index	(NII)	för	samtliga	138	kommuner	som	var	med	i	undersökningen	våren	eller	
hösten	2015	blev	40.	Sedan	senaste	mätning	har	kommunen	värderats	lägre	av	medborgarna	gällande	infly-
tande i sin helhet vilket gör att målet inte uppnåtts.
Analys: Kontakt, påverkan och förtroende har sedan senaste mätning försämrats gällande betygsindex. Svar 
på frågor som ex. ”Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs?”,  ”Hur nöjd är du med hur 
kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?” är några.
Lärdomar och förbättringsområden: För att öka betygindex framkommer ur undersökningen att området 
”Förtroende och påverkan” ger mest effekt att arbeta vidare inom. Detta var inplanerat genom medborgardia-
logprojekt 2014/2015, dock har detta inte genomförts enligt plan.

Effektmål 1.3
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som 
upplever att de är trygga ska 
öka

61 63 54

Värdering: Sedan senaste mätning har kommunen värderats lägre gällande trygghet i sin helhet vilket gör att 
målet inte uppnåtts. Nöjd-Region-Index (NRI)
Analys: Tryggheten	inom	kommunen	har	sedan	senaste	mätning	försämrats	enligt	betygsindex.	Frågor	som	
”Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?”, ”Hur trygg och säker du kan 
känna dig mot hot, rån och misshandel?” samt ”Hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?” 
är några som fått ett försämrat betyg sedan tidigare mätning. Ytterligare analys bör göras för att få veta varför 
personer känner på detta sätt.
Lärdomar och förbättringsområden: För att öka tryggheten i kommunen bör utfallet analyseras. Kommuni-
kation genom exempelvis medborgardialoger bör föregå eventuella åtgärder.
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Effektmål 1.4
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökad andel personal, barn 
och elever som känner sig 
trygga i vår verksamhet

Mäts 
tidigast 
2014

93% (åk 5) 
96% (åk 8)

Värdering: I maj 2015 ansåg 93 % av eleverna i åk 5 och 96 % av eleverna i åk 8 att påståendet ”Jag känner 
mig trygg i skolan” stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Motsvarande resultat för riket år 2014 
var	92	%	i	åk	5	och	92	%	i	åk	8.	Gislaved	och	Arvika	är	liksom	Tidaholm	varuproducerande	kommuner,	med	
ca 10 000 respektive 14 000 invånare. Motsvarande resultat för dessa kommuner år 2014 var 92 % respektive 
92	%	i	åk	5	och	88	%	respektive	87	%	i	åk	8.	Tidaholm	har	därmed	ett	bättre	resultat	jämfört	med	riket	och	två	
slumpvis valda liknande kommuner. Målet anses därmed vara uppnått. 
Analys: Förvaltningens skol- och förskolenheter bedriver ett lagstadgat, aktivt och planerat likabehandlingsar-
bete. Utöver detta har prioriterade arbetslag under 2014-2015 genomgått arbetslagshandledning för att utveck-
la gemensamma förhållningssätt som främjar trygghet och studiero i klasserna. 
Lärdomar och förbättringsområden:	Trots	ett	kontinuerligt	 likabehandlingsarbete	förekommer	det	att	barn	
och elever utsätts för kränkande behandling av andra barn och elever. 12 % av alla tillbud och olycksfall som 
drabbat barn/elever år 2015 har skett i samband med bråk eller kränkande behandling av andra barn/elever. 
Av tillbuds- och olycksfallsanmälningar framgår att åtgärder ofta vidtas och planeras på enheterna efter sådana 
händelser. Barn- och utbildningsnämnden har i december 2015 antagit en ny rutin för huvudmannens systema-
tiska kvalitetsarbete som bl.a. medför en tydligare uppföljning av elevernas trygghet och studiero.

Effektmål 1.5
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökad känsla av delaktighet 
och möjlighet att påverka 
vardagen i skola och barnom-
sorg.

Mäts 
tidigast 
2014

77% (åk 5)  
63% (åk 8)

Värdering: I maj 2015 ansåg 77 % av eleverna i åk 5 och 63 % av eleverna i åk 8 att påståendet ”Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas åsikter” stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Motsvarande resultat 
för	riket	år	2014	var	86	%	i	åk	5	och	71	%	i	åk	8.	Gislaved	och	Arvika	är	liksom	Tidaholm	varuproducerande	
kommuner, med ca 10 000 respektive 14 000 invånare. Motsvarande resultat i dessa kommuner var 86 % 
respektive	91	%	i	åk	5	och	56	%	respektive	73	%	i	åk	8.	Tidaholm	har	därmed	ett	sämre	resultat	än	riket,	men	
inte	nödvändigtvis	ett	sämre	resultat	än	likartade	kommuner.	Då	Tidaholm	har	ett	sämre	resultat	än	riket	anses	
målet inte vara fullt uppnått. 
Analys: Under	år	2015	har	förvaltningen	arbetat	med	att	stärka	barn	och	elevers	delaktighet	och	inflytande	
på	flera	sätt.	Samtliga	lärare	i	grundskola	och	gymnasium	har	genomgått	fortbildning	i	bedömning	och	betyg.	
Syftet är att stärka lärarnas förmåga till formativ bedömning, vilket bl.a. främjar elevers delaktighet och med-
vetenhet om den egna lärprocessen. Samtliga skolledare har utbildats om Barnkonventionen och fått kunskap 
om metoder för arbete med barns och elevers delaktighet. Nämnden har även inrättat ett diskussionsforum där 
representanter för elevråd träffar nämnden för dialog. Ett sådant tillfälle ägde rum hösten 2015.
Lärdomar och förbättringsområden: En elevenkät som genomfördes i samband med fortbildningen ”Bedöm-
ning och betyg” visar att elevernas delaktighet är ett utvecklingsområde för grundskolan och gymnasieskolan. 

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS

Effektmål 1.6
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av vård – och omsorgs-
tagarna ska instämma i att de 
är nöjda

83% 92% 90% 91%

Värdering: Målet är uppnått utifrån de som har hemtjänst och särskilt boende. 
Analys: Merparten är nöjda med de insatser de får. 
Lärdomar och förbättringsområden: Förvaltningen kan konstatera att de tjänster som levereras håller en 
hög kvalite i sin helhet. Målet mäter förnärvarande endast målgruppen äldre, övriga målgrupper bör följas upp 
på	likvärdigt	sätt.	Utveckla	brukarenkäter	som	vänder	sig	till	fler	målgrupper.
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Effektmål 1.7
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av vård- och omsorgs-
tagarna ska instämma i att de 
får ett bra bemötande

94% 67% 90% 97%

Värdering: Målet är uppnått utifrån de som har hemtjänst och särskilt boende. 
Analys: Bemötande är något som ständigt är aktuellt och som diskuteras på arbetsplatsträffar. 
Lärdomar och förbättringsområden: Flera missförhållanden om brister i bemötande har rapporterats under 
året vilket bidragit till åtgärder. Framåt ska insatser för att förbättra informationen om Lex Sarah och persona-
lens rapporteringsskyldighet vidtas. En introduktionsdag för samtliga nyanställda inom omvårdnadsförvaltning-
en ska återinföras och ett arbete för att kontinuerligt diskutera etiska dileman startas. Utveckla brukarenkäter 
som	vänder	sig	till	fler	målgrupper.

Effektmål 1.8
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av vård- och omsorgs-
tagarna ska veta vart man 
vänder sig för att föra fram 
synpunkter eller klagomål

48% 64% 90% 48%

Värdering: Målet har inte uppnåtts. 
Analys: Att systematiskt arbeta med att få in synpunkter och klagomål är vilktigt för att kunna förbättra verk-
samheten.	Trots	att	det	finns	broschyrer,	som	lämnas	i	samband	med	att	insatser	börjar,	uppger	många	äldre	
att de inte vet vart de ska vända sig. Förvaltningen har tagit fram ett kort som delats ut till all personal så att 
de vet hur man bemöter klagomål som inkommer. När dessa delades ut ökade antalet inkomna klagåmål och 
synpunkter. 
Lärdomar och förbättringsområden: Satsar förvaltningen inte på att informera om synpunkter och klagomål 
till brukaren och till personal minskar antalen inkomna synpunkter och klagomål.  Hanteringen av inkomna syn-
punkter	och	klagomål	bör	ses	över	och	ett	IT-stöd	bör	implementeras.	Den	kommunövergripande	policy	som	
finns	behöver	revideras.	Tydligare	information	bör	tas	fram	och	överlämnas	till	den	enskilde	vid	flera	tillfällen.	
Personal behöver kontinuerligt få information om hur de ska bemöta synpunkter och klagomål som kommer in.  

Effektmål 1.9
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av alla vård- och 
omsorgstagare ska uppleva 
att de lever ett så meningsfullt 
liv som möjligt. 

69% 72% 90% 72%

Värdering: Målet är inte uppnått men inte heller försämrat sedan föregående mätning.
Analys: Målet mäts idag utifrån andelen äldre som bor på särskilt boende och hur nöjd de är med de aktiviteter 
som	finns	på	boendet.	Antalet	aktiviteter	skiljer	sig	mellan	de	olika	boendena.
Lärdomar och förbättringsområden: Att mäta meningsfullheten är svårt eftersom det är högst individuell, 
målet bör därför omformuleras. 

Effektmål 1.10
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av alla vård- och 
omsorgstagare ska uppleva 
att deras integritet respekt-
eras och deras individuella 
behov tillgodoses så lång det 
är möjligt

67% 85% 90% 83%

Värdering: Målet är nästan uppnått.  
Analys: Målet mäter hur stor hänsyn personalen tar till den enskildes egna åsikter och önskemål. Målet mäts 
endast utifrån äldre som bor på särskilt boende och de som har hemtjänst. 
Lärdomar och förbättringsområden: Det är svårt att mäta integritet, respket och individuella behov, målet 
bör därför omformuleras.

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS
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Effektmål 1.11
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

90 % av de anhöriga ska 
uppleva sig vara nöjda med 
de insatser deras närstående 
får från omvårdnadsförvalt-
ningen. 

82% 92% 90% 88%

Värdering: Målet har nästan uppnåtts. 
Analys: Målet mäts utifrån nästående till personer som har särskilt boende och hemtjänst övriga målgruppers 
anhöriga	finns	inte	representerade.	
Lärdomar och förbättringsområden:	Att	det	 inte	finns	någon	tydlig	struktur	 för	hur	anhöriga	ska	ges	stöd	
ute på varje enhet och på vilket sätt samverkan mellan verksamheten och den anhörige ska ske är något som 
behöver åtgärdas. Ett sätt att tydliggöra stödet till anhöriga är att upprätta en rutin för hur förvaltningens medar-
betare	ska	samverka	med	anhöriga.	Utveckla	brukarenkäter	som	vänder	sig	till	fler	målgrupper.

Effektmål 1.12
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

100 % av de frivilliga ska upp-
leva sig nöjda med det stöd 
de får från omvårdnadsförvalt-
ningen

91% 100%

Värdering: Målet har inte mätts under året. 
Analys: Det saknas rutin för hur ofta målet ska mätas. 
Lärdomar och förbättringsområden: Rutin för hur och när målet ska mätas bör upprättas.

Effektmål 1.13
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Bidragstiden för ekonomiskt 
bistånd avseende ungdomar 
skall minska.

142 
dagar

135 
dagar

122 
dagar

Värdering:	Tiden	har	minskat	och	målet	anses	därmed	vara	uppfyllt.
Analys: Bidragstidens längd styrs dels av hur väl rustade de unga är när de söker bistånd hos socialtjänsten 
men också av Arbetsförmedlingens regelverk, deras insatser och läget på arbetsmarknaden. Handläggarnas 
förmåga att motivera den unga och möjligheten få till stånd samverkan mellan berörda myndigheter påverkar 
resultatet.
Lärdomar och förbättringsområden: -

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS

Effektmål 1.14
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antalet hushåll i åldern 18-25 
år med försörjningsstöd ska 
minska

89 
hushåll

86 
hushåll

87 
hushåll

Värdering:	Tiden	har	ökat	och	målet	anses	därmed	inte	vara	uppfyllt.
Analys: Bidragstidens längd styrs dels av hur väl rustade de unga är när de söker bistånd hos socialtjänsten 
men också av Arbetsförmedlingens regelverk, deras insatser och läget på arbetsmarknaden. Handläggarnas 
förmåga att motivera den unga och möjligheten få till stånd samverkan mellan berörda myndigheter påverkar 
resultatet.
Lärdomar och förbättringsområden: -
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Effektmål 1.15
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Kostnaderna för försörjnings-
stöd ska minska 7 528 

tkr
7 160 

tkr
7 600 

tkr
5 955

tkr

Värdering: Kostnaderna har gått ner långt under målet, vilket gör att målet uppfyllts.                                                                                                         
Analys: Resultatet påverkas av Arbetsförmedlingens regelverk, deras insatser och läget på arbetsmarkna-
den samt arbetsmarknadsenhetens utredningsarbete och övriga insatser arbetsmarknadsenheten bidrar med. 
Handläggarnas förmåga att motivera den sökande och möjligheten få till stånd samverkan mellan berörda 
myndigheter påverkar också resultatet.
Lärdomar och förbättringsområden: -

Effektmål 1.16
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen öppenvårdsinsatser 
för barn, ska i förhållande till 
det totala antalet insatser öka

35% 45% 53%

Värdering: Antalet öppenvårdsinsatser har ökat vilket gör att målet anses vara uppfyllt.
Analys: Alla ärenden är inte lämpliga för öppenvårdsinsatser. Förvaltningen är relativt liten och har därför inte 
möjligt att ha komptens för alla typer av ärenden.
Lärdomar och förbättringsområden:	Utbilda	behandlarna	i	flera	evidensbaserade	metoder.

Effektmål 1.18
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Alla som har kontakt med 
socialförvaltningen skall alltid 
uppleva att de blir respektfullt 
bemötta. Betyg 1-5

4,27 4,0 4,69

Värdering: Mycket bra resultat, målet uppfyllt.
Analys: Förvaltningen har genom åren arbetat med betydelsen av ett professionellt och gott bemötande för 
att skapa förutsättningar för att lyckas med huvuduppdraget. Förvaltningen arbetar också för att tar vara på 
inkomna synpunkter.
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta att hålla bemötandefrågorna aktuella.

Effektmål 1.19
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

En lättillgängligare socialtjänst 
genom chattkommunikation 
med socialtjänsten

Finns 
ej Införs Pågått i 6 

mån. 

Värdering: Effektmålet har prioriterats ner pga personalbrist och myckt stor arbetsbörda

Effektmål 1.17
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Personer med missbruks-
problematik ska uppleva att 
insatserna hjälper dem att bli 
drogfria. Betyg 1-5

3,73 4,0 4,22

Värdering: Betyg för insatserna har höjts vilket gör att målet anses vara uppfyllt.
Analys: Det upplevda resutaltet påverkas i mycket hög grad av hur handläggarna och behandlarna lyckas 
skapa en bärande alians med missbrukaren.
Lärdomar och förbättringsområden: -

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS
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Effektmål 1.20
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som 
är nöjda med kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar 
ska öka i medborgarunder-
sökningen (NMI)

60 61 64

Värdering: Ett mycket bra resultat. Medborgarna är nöjda med öppettiderna, utrustning  och skötsel vid kom-
munens idrotts- och motionsanläggningar är oförändrad. 
Analys: Resultatet beror framförallt på att medborgare upplever sig mer nöjda med belysningen i kommunens 
motionsspår. Resultatet är med all sannolikhet kopplat till den nya belysningen. Rikssnittet är 60.
Lärdomar och förbättringsområden: Tidaholms	kommun	behöver	fortsätta	att	underhålla	och	utveckla	utbu-
det av fritidsmöjligheter.

Effektmål 1.21
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som 
är nöjda med kommunens 
kulturliv ska öka i medborgar-
undersökningen. (NMI)

64 65 66

Värdering: Bra resultat. 
Analys: Medborgarna är nöjda med biblioteks-, utställnings- och konstverksamheten, medan resultatet för 
teaterföreställningar och konserter är oförändrat. Vi håller en hög kvalitet på utbudet. Rikssnittet är 62.
Lärdomar och förbättringsområden:	Tidaholms	kommun	behöver	fortsätta	att	underhålla	och	utveckla	utbu-
det av kulturmöjligheter.

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS

Effektmål 1.22
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare upple-
ver att de är trygga ska öka 61 63 54

Värdering: Sedan senaste mätning har kommunen värderats lägre gällande trygghet i sin helhet vilket gör att 
målet inte uppnåtts. Nöjd-Region-Index (NRI)
Analys: Tryggheten	inom	kommunen	har	sedan	senaste	mätning	försämrats	enligt	betygsindex.	Frågor	som	
”Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?”, ”Hur trygg och säker du kan 
känna dig mot hot, rån och misshandel?” samt ”Hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?” 
är några som fått ett försämrat betyg sedan tidigare mätning.
Lärdomar och förbättringsområden: Kultur och fritid kan vara med och erbjuda trygga och säkra mötes-
platser kvällar och helger. För att öka tryggheten ska alla verksamheter jobba med att öka tillgängligheten och 
öppettider med särskilt fokus på barn och unga.

Effektmål 1.23
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet ska vara aktuell, 
angelägen och varierad
Värdering: Då nämnden ser att vi har ett stort utbud i verksamheterna anses målet uppfyllt.
Analys: Verksamheterna anordnar föreläsningar, aktiviteter och utställningar som berör olika ämnen och för 
alla	åldrar,	t.ex.	HBTQI-träffar,	tecknade	serier,	språkträffar,	Nazismen	i	Skaraborg,	tatueringar,	transsexuella,	
kulturarvsfrågor m.m.. Alla nämndens verksamheter jobbar med att förnya sig och hitta nya målgrupper.
Lärdomar och förbättringsområden: Alla nämndens verksamheter jobbar med att förnya sig och hitta nya 
målgrupper. 
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Effektmål 1.24
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andel nöjda kunder vid 
kundundersökningar för 
bygglov, plan, miljö- respekti-
ve mät- och kartverksamhet

85

Värdering: Ej genomfört i avvaktan på eventuellt deltagande i SKL:s Insikt. 
Lärdomar och förbättringsområden: Gå med i Insikt                                                                                               

Effektmål 1.25
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Säker och trygg utemiljö
61 54

Värdering: Hämtat från NRI index.
Analys: Andelen som känner sig trygga har minskat utifrån undersökningen.
Lärdomar och förbättringsområden: Öka tryggheten genom att fortsätta utöka antalet belysningar, ta bort 
buskar och sly, öka bevakningen via Securitas, fortsätta utbyggnad av gång- och cykelstråk.                                                                                             

Effektmål 1.26
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Öka delaktigheten för allmän-
heten i kommunens använd-
ning av centrala markytor 
Värdering: Ett allmänt möte har genomförts angående ev. äventyrsbana i Stallängssskogen
Analys: Former och tillvägagångssättet har inte framarbetats ännu. 
Lärdomar och förbättringsområden: Söka former för hur vi ska involvera allmänheten i användningen av 
centrala markytor, via enkäter, förslagslådor etc.

Effektmål 1.27
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökad framkomlighet och 
säkerhet för oskyddade 
trafikanter.	

57 38 35

Värdering: Antalet skadefall har minskat. Olycksstatistik:	gång-	och	cykeltrafik.
Analys: Arbetet med utbyggnad av gång- och cykelvägar och säkrare passager vid ex. övergångsställen har 
medfört färre skadefall. 
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

Effektmål 1.28
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Vattenverken ska producera 
dricksvatten som skall vara 
tjänligt när det når konsumen-
terna. 

74 74 74 74

Värdering: Antalet utfödra vattenprov per år med resultat UE motsvarar målet.
Analys: Vår vattenkvalité är mycket god och hålls inom rekommenderade värden utan några utökade åtgärder. 
Viktigt att kontrollera vårt viktigaste livsmedel - vatten!  
Lärdomar och förbättringsområden: Ständigt söka former och nya tekniker för att hålla kvalitén på absolut 
högsta nivå samt även söka reservåtgärder i händelse av oönskade incidenter.

MÅLUPPFYLLELSE - MEDBORGAREN I FOKUS
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MÅLUPPFYLLELSE -  ATTRAKTIV KOMMUN

Måluppfyllelse per effektmål

Tidaholms	kommun	skall	aktivt	
medverka till att skapa 
förutsättningar för det goda livet.

Attraktiv kommun

Effektmål 2.1
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Folkmängden ska öka

12 565 12 617 12 625 12 669

Värdering: Folkmängd vid 2015-12-31 är 12 669 personer. En ökning med 52 personer jämfört med förra 
årsskiftet. 
Analys:	 Födelseöverskott:	 23	 personer.	Antal	 födda:	 158.	 Inflyttningsöverskott:	 28	 personer.	 Eget	 län	 -82.	
Övriga riket -21. Utland 131 personer (211). 
Lärdomar och förbättringsområden: Hänger ihop med kommunens åtgärder för att nå alla mål.

Effektmål 2.2
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som 
upplever	Tidaholms	kommun	
som en bra plats att bo och 
leva i ska öka

64 65 59

Värdering:	Det	sammanfattande	betygsindexet	Nöjd-Region-Index	(NRI)	för	hur	medborgarna	bedömer	Tida-
holms kommun som en plats att bo och leva på blev 59. Kommunen har värderats lägre än vid tidigare mätning 
vilket gör att målet inte uppnåtts. Resultatet är dock inte säkerställt högre eller lägre än genomsnittsresultatet 
för undersökningen. 
Analys: Utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet 
har sedan senaste mätning försämrats enligt betygsindex. Frågor som ”Hur ser du på möjligheterna till att hitta 
bra boende och möjlighet till utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)?” 
får	en	markant	försämring.	38	%	av	medborgarna	i	Tidaholms	kommun	kan	starkt	rekommendera	vänner	och	
bekanta	att	flytta	till	kommunen	(betyg	8-10	på	den	10-gradiga	skalan)	medan	23	procent	vill	avråda	från	det	
(betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan).
Lärdomar och förbättringsområden: För att öka betygindex framkommer ur undersökningen att områden 
gällande trygghet ger mest effekt att arbeta vidare inom men om möjligt även kommersiellt utbud och fritids-
möjligheter.           

Effektmål 2.3
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som 
är nöjda med kommunens 
miljöarbete ska öka

57 58 58

Värdering: Sedan senaste mätning har kommunens miljöarbete värderats högre vilket gör att målet anses 
uppnåtts. Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Analys: Medborgarnas svar på frågan gällande vad de tror eller tycker om kommunens insatser för att kunna 
leva miljövänligt ligger på en nivå som är medel för medverkande kommuner.                                                             Lär-
domar och förbättringsområden: För att öka betygindex för medborgarnas nöjdhet av kommunens verksam-
heter i sin helhet framkommer ur undersökningen att område Miljö är ett prioriterat område som ger stor effekt 
att arbeta vidare med.           
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Effektmål 2.4
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Hushållens behov av försörj-
ningsstöd ska minska 224 

hushåll

270 
hushåll 
varav 58 

nyanlända

252 
hushåll 
varav 68 

nyanlända
Värdering: En minskning har skett sedan senaste mätning vilket gör att målet anses vara uppfyllt. Intern 
statistik
Analys: Hushållens behov av försörjningsstöd beror till stor del på hur väl de är rustade för arbetsmarknadens 
krav. Av de 252 hushållen är 68 hushåll med nyanlända.
Lärdomar och förbättringsområden: Samverkan mellan berörda myndigheter och förvaltningar avseende 
integrationsarbete behöver utvecklas.

Effektmål 2.5
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Större andel av kommunens 
barn och ungdomar är 
kulturellt aktiva på fritiden 

270 
elever

410 
elever

450 
elever

Värdering: Mätvärde: antal elever på kulturskolan. Under 2015 deltog ca. 450 elever mellan 2-20 år i Kultur-
skolans undervisning i drama, körsång, musik och dans, samt ca. 10 elever äldre än 20 år. Målet är uppnått då 
Kulturskolan	år	2015	har	engagerat	fler	barn	och	ungdomar	jämfört	med	år	2014.	
Analys: Förhållanden som sannolikt har medverkat till att målet uppnås är att verksamheten har ett gott rykte 
och att skolan marknadsfört sig på olika sätt, bl.a. vid förställningar, öppet hus och mottagande av besökande 
skolklasser.	Under	året	har	skolan	flyttat	in	i	nya,	fina	lokaler	vilket	också	kan	ha	bidragit	till	att	ge	elever	ett	gott	
och	professionellt	intryck	av	verksamheten.	Vidare	finns	en	aktiv	intresseförening	som	stöder	verksamheten.	
Avgifter samt ovana inför dans, musik och drama som uttrycksmedel är faktorer som kan ha bidragit till att inte 
ännu	fler	barn	och	ungdomar	har	sökt	sig	till	Kulturskolan.	
Lärdomar och förbättringsområden:	Verksamhetschef	och	personal	ser	behov	av	att	förstärka	elevinflytandet	
samt utveckla samarbetet mellan de olika kulturyttringarna drama, körsång, musik och dans. 

Effektmål 2.6
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Folkmängden ska öka
12 565 12 617 12 625 12 669

Värdering: Folkmängd vid 2015-12-31 är 12 669 personer. En ökning med 52 personer jämfört med förra 
årsskiftet. 
Analys:	 Födelseöverskott:	 23	 personer.	Antal	 födda:	 158.	 Inflyttningsöverskott:	 28	 personer.	 Eget	 län	 -82.	
Övriga riket -21. Utland 131 personer (211). 
Lärdomar och förbättringsområden: Hänger ihop med kommunens åtgärder för att nå alla mål. Nämndens 
verksamheter	fokuserar	på	att	Tidaholm	ska	vara	en	attraktiv	kommun	för	boende	och	besökare

Effektmål 2.7
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare i 
Tidaholm	som	är	nöjda	med	
fritidsmöjligheter ska öka

66 67 65

Värdering: Bra resultat trots att målet inte uppnåtts. Nöjd Region Index (NRI).
Analys:	Tidaholms	kommun	är	högt	över	rikssnittet	på	60.	Faktorerna	”Möjligheten	till	att	kunna	utöva	fritidsin-
tressen” och ”tillgång till idrottsevenemang” har ökat, medan  ”tillgång till kulturevenemang” har minskat något, 
men hur man ser på ”nöjesutbudet” har minskat mest. 
Lärdomar och förbättringsområden: Slutsats är ett för högt satt mål.
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MÅLUPPFYLLELSE - ATTRAKTIV KOMMUN

Effektmål 2.8
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Folkhälsan ska förbättras 
genom kultur- och 
fritidsaktiviteter
Värdering: Metod för mätningar saknas.
Analys: En stor del av nämndens verksamhet syftar till att uppmuntra idrottande och motionerande, men det 
arbetet bygger också på delaktighet och aktivitet från de som besöker verksamheterna. Verksamheterna har 
också ett fokus på att skapa en känsla av sammanhang och identitet, vilket också kan bidra till en bättre hälsa. 
Läsfrämjande insatser riktat till barn och ungdomar för att locka till läsning och ökad läsförmåga har genomförts.
Lärdomar och förbättringsområden: Utveckla en mätmetod. Stimulera föreningslivet till att erbjuda mer mo-
tion/ träning och motivera till mer motionsidrott för att bredda målgruppen.

Effektmål 2.9
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Tidaholms	kommun	ska	ha	
attraktiva mötesplatser

Värdering: Metod för mätningar saknas.
Analys: Det sammanlagda målet för antal besökare i nämndens verksamheter har uppnåtts (se verksamhets-
berättelse, produktions- och nyckeltal) vilket vittnar om att verksamheterna är attraktiva mötesplatser. Målet om 
tillgänglighet genom öppethållande har nästan nåtts.
Lärdomar och förbättringsområden: Utveckla en mätmetod. Utveckla kultur- och fritidsutbudet och stimulera 
till deltagande.

Effektmål 2.10
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Hållbarhetsperspektiv för 
miljö, jämlikhet och mångfald 
ska genomsyra kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet 
Värdering: Metod för mätningar saknas.
Analys: Verksamheterna arbetar med ett hållbarhetsperspektiv bland annat genom utställningar och föreläs-
ningar. Exempel är en utställning och föreläsning om biodling på biblioteket. Jämlikhet och mångfald har också 
berörts på olika sätt i nämndens verksamheter. Godsmagasinet ska sträva efter jämlikhet och mångfald genom 
att dels öka tillgängligheten och dels genom att besökare på Godsmagasinet ska känna sig delaktiga, vilket 
mätts via enkät. Idag är det 66,6 % som känner att man är fullt ut delaktig och har påverkans möjlighet, alltså 
högsta betyg. Näst högsta betyg är resterande del alltså 33,3 %.
Lärdomar och förbättringsområden: Utveckla en mätmetod.

Effektmål 2.11
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som är 
nöjda med kommunens miljö-
arbete ska öka

57 58 58

Värdering: Sedan senaste mätning har kommunens miljöarbete värderats högre vilket gör att målet anses 
uppnåtts. Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Analys: Medborgarna är nöjda med det arbete som genomförts men för att fortsätta öka behöver miljöarbetet 
hålla samma nivå och utökas. 
Lärdomar och förbättringsområden:	Arbeta	mer	med	de	planer	som	finns	i	kommunen	som	är	kopplade	till	
miljöarbetet. Se över parametrar som ingår i miljöaktuellts ranking.
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Effektmål 2.12
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal miljö- och hälsoskydds-
inspektioner som ska 
utföras för att främja en 
hållbar utveckling

90 60 99

Värdering: Målet klarades med bred marginal men 60 st inspektioner var ett alltför försiktigt mål då det i till-
synsplanen var 96. 
Analys: Kontinuerlig uppföljning av tillsynsplan ger bättre förutsättningar för måluppfyllelse.
Lärdomar och förbättringsområden: Fokus på tillsynen ger resultat. 

Effektmål 2.13
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal livsmedelsinspektioner 
som ska utföras för att 
uppnå hälsosamma och säkra 
livsmedel

90 90 96

Värdering: Målet uppfylldes. 
Analys: Kontinuerlig uppföljning av tillsynsplan ger bättre förutsättningar för måluppfyllelse.
Lärdomar och förbättringsområden: Fokus på tillsynen ger resultat. 

Effektmål 2.14
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal åtgärder i naturvårds-
programmets åtgärdsplan 
som miljö- och byggnads-
nämnden minst ska arbeta 
med per år

1 0

Värdering: Inget arbete har lagts ner på naturvårdsprogrammet. 
Analys: De	mål	som	antas	ska	vara	möjliga	att	kunna	genomföra	med	befintliga	resurser.	
Lärdomar och förbättringsområden: I framtagandet av målen är det vikitgt att analysera om det är rimligt att 
genomföra det med tillgängliga resurser och övriga arbetsuppgifter. 

MÅLUPPFYLLELSE - ATTRAKTIV KOMMUN

Effektmål 2.15
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Avloppsvattenhanteringen 
skall uppfylla tillsynsmyndig-
hetens krav på minimerade 
resthalter

136 136 136 135

Värdering: 135 prov har tagits, samtliga UE (utan erinran). Då 100 % av proverna är godkända anses målet 
uppfyllt. Mätmetod: Antal prov per år utan erinran.
Analys: Viktigt att kontrollera att värden hålls inom godkänd nivå. Förhoppningen är att vår avloppsvatten-
hantering kommer att uppvisa ännu bättre värden efter den pågående renoveringen av avloppsreningsverket.
Lärdomar och förbättringsområden: Ständigt söka former och nya tekniker för att hålla kvalitén på absolut 
högsta nivå och även söka reservåtgärder i händelse av oönskade incidenter.

Effektmål 2.16
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Uppmuntra till mindre mäng-
der restavfall och ett ökat 
kretsloppstänkande

2 807 2 782 2 750 2 750

Värdering: Utfallet motsvarar målet som därmed anses uppfyllt. Mätmetod: Antal ton hushållsavfall per år.
Analys: Vår återvinningscentral och de mindre stationerna är välbesökta, vilket tyder på ett medvetet källsor-
teringstänkande bland våra invånare. Val av olika kärlstorlekar och möjlighet att själv kompostera sitt matavfall 
gör att antal ton hushållsavfall succesivt minskar. 
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta arbetet med att införa separering av matavfall i separat kärl för 
att ytterligare minska antalet ton som går till förbränning och använda matavfall till biogas.
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MÅLUPPFYLLELSE - BOENDE

Måluppfyllelse per effektmål

Tidaholms	kommun	skall	medverka	
till att öka tillgången på ett bra 
och varierat boende för alla.

Boende

Effektmål 3.1
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Småhustomter	ska	alltid	fin-
nas	byggklara	i	flera	områden	
i kommunen

3 6 4

Värdering: Fyra tomter fanns på två områden. 
Analys: Detaljplan antogs under 2015, kv. Alpklockan, som ger ett tillskott på 11 tomter. Dessa blev dock inte 
byggklara under 2015. 
Lärdomar och förbättringsområden: För	att	inte	hamna	i	en	situation	där	det	finns	för	få	tomter	bör	man	ha	
fler	tomter	som	målsättning

Effektmål 3.2
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antalet nybyggda lägenheter i 
kommunen ska öka 0 35 0

Värdering: Inga lägenheter har byggts 
Analys: Målet sattes med tanke på byggnation på Kungsbro.
Lärdomar och förbättringsområden: -

Effektmål 3.3
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andelen medborgare som är 
nöjda med bostäder ska öka 62 65 48

Värdering: Sedan senaste mätning har kommunens bostadsarbete värderats lägre vilket gör att målet anses 
inte uppnåtts. Mätmetod: Nöjd-Region-Index (NRI)
Analys: Medborgarnas svar på fråga ”Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende, utbudet av olika ty-
per av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)?”, samt hur trivsam bebyggelsen är har försämrade 
värden. Bostadsbristen medför att medborgarna är mindre nöjda och därför faller index. 
Lärdomar och förbättringsområden: För att öka betygindex för Medborgarna nöjdhet av kommunens verk-
samheter i sin helhet framkommer ur undersökningen att område Bostäder dock inte är ett högprioriterat områ-
de som ger stor effekt att arbeta vidare med utifrån medborgarundersöknings perspektiv. Utifrån lokalt perpek-
tiv ses det att planberedskapen har varit för låg och därför bör kommunen arbeta för en bättre planberedskap.                                                                                   

Effektmål 3.4
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Närhet till skola, förskola förskola, 
skola & fritid 
finns	på	5	
resp. 4 av 

kommunens 
orter

Värdering: Förvaltningens bedömning är att närheten till förskola och skola är god och att målet därför är 
uppnått.
Analys:	Grundskolor,	förskolor	och	fritids	finns	fyra	orter	i	kommunen:	Tidaholm,	Fröjered,	Ekedalen	och	Folka-
bo.	Förskola	finns	även	i	Madängsholm.	I	Tidaholm	finns	även	grundsärskola,	gymnasium,	gymnasiesärskola,	
kulturskola samt en mottagningsenhet. 
Lärdomar och förbättringsområden: Inga	förbättringsområden	har	identifierats.
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MÅLUPPFYLLELSE - BOENDE

Effektmål 3.5
Social och omvårdnad Utfall 2013 Utfall 

2014
Mål 

2015
Utfall 

31/12 -15 Värdering

Tillhandahålla	skyddat	bo-
ende för personer utsatta 
för våld i nära relationer

6 platser för 
kvinnor 

9 platser för 
barn i sam-
verkan med 
övriga 15 

kommuner

2 
kvinnor i 
skyddat 
boende

6 kvinnor 
med 

12 barn i 
skyddat 
boende

Värdering: Då behov av skyddat boende uppstått har detta behov tillgodosetts. Mätmetod: Antal platser
Analys: Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Mörkertalet är mycket stort, 80 % av allt våld kommer inte 
till polisens eller socialtjänstens kännedom.
Lärdomar och förbättringsområden: Nämnden behöver bli bättre på att informera om samhällets stöd och 
resurser för de som utsätts för våld i nära relation och för de som är förrövare.

Effektmål 3.6
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Det	ska	finnas	attraktivt	
boende med närhet till kultur 
och fritid

Värdering: Metod för mätningar saknas.
Analys: Spontanidrottsplatser, motionsspår, vandringsleder, ridleden, cykelleden, huvudbiblioteket, Ekedalens 
bibliotek, hembygdsgårdar, bygdegårdsföreningar,  museum, teaterbiografen Saga, Godsmagasinet, badhus, 
Ishallen, idrottshallarna och alla de föreningsdrivna idrottsanläggningarna borgar för att alla invånare i kommu-
nen har möjlighet att utöva sina kultur- och fritidsintressen i rimlig närhet till sitt boende.
Lärdomar och förbättringsområden: Utveckla	en	mätmetod.	Tidaholms	kommun	behöver	fortsätta	att	under-
hålla och utveckla utbudet av kultur- och fritidsmöjligheter.

Effektmål 3.7
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal ärenden som ska på-
börjas för att ovårdade fastig-
heter ska återställas i vårdat 
skick

2 2 2

Värdering: Två	ärenden	har	påbörjats	under	året.	
Analys: Antalet ärenden är i regel kopplat till antalet inkomna klagomål.
Lärdomar och förbättringsområden: Öka målsättningen, dock kopplat till tillgängliga resurser.

Effektmål 3.8
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal detaljplaner som ska 
revideras enligt detaljplaneö-
versyn

2 2 1

Värdering: En detaljplan har åtgärdats enligt översynen målet är därmed inte uppnått.
Analys: Arbetet med äldre detaljplaner har inte kunnat genomföras på grund av att nya detaljplaner har prio-
riterats.
Lärdomar och förbättringsområden: Svårt att uppskatta hur många planuppdrag som kommer in under året.
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Effektmål 3.9
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Underhålla kommunens 
fastighetsbestånd så att 
standarden bibehålles och 
kapitalförstöring ej sker

2 200

Värdering: Antal felanmälningar mäts schablonmässigt. Mätmetod: Antal felanmälningar
Analys:	2015	är	det	första	året	som	detta	aktualiserats	och	jämförelsetal	finns	ej	ännu.
Lärdomar och förbättringsområden: Hitta system för att rapportera och checka av antalet felanmälningar 
och utförda åtgärder.

Effektmål 3.10
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Succesivt minska energi-
förbrukningen för våra lokaler

164,8 
(195,7) 164,8

Värdering: Talet	för	2015	är	ännu	inte	presenterat	(databas	Kolada,	SKL).	Mätmetod:	el/kvm

Effektmål 3.11
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal kWh inköpt el-energi
10 000t 10 115t

Värdering: Antal inköpta kWh skall på sikt minska. Kan vara svårt då vi hyr in lokaler externt för olika verk-
samheter som vissa år kan öka, exempelvis integrationsverksamheten. Resultatet avser hela kommunen, även 
hyrda lägenheter och lokaler.
Analys: Ökningen kan bero på ökad inhyrning av lokaler för integrationsverksamheten.
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta arbetet med installation av bättre och driftseffektivare utrust-
ningar i våra lokaler för att sänka elkostnader.

Effektmål 3.12
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

En energieffektiv 
VA-verksamhet 3 540 3 852 4 224 4 224

Värdering: Taxan	är	en	av	de	lägsta	i	länet.	Mätmetod:	Kostnadsjämförelser
Analys: Pga. de pågående och kommande investeringarna har taxan dock höjts under några år.                                                           
Lärdomar och förbättringsområden: Hålla taxan på så låg nivå som möljigt i förhållande till de investeringar 
som kommer att krävas framöver.

Effektmål 3.13
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

En kostnadseffektiv 
avfalls-och återvinnings-
verksamhet

1 850 1 850 1 850 1 850

Värdering: Utfallet motsvarar målet som därmed är uppnått. Mätmetod: Årskostnad/villa
Analys: En kostnadseffektiv verksamhet, vilket har medfört att taxan kunnat hållas på samma nivå de senaste 
åren.	Taxan	medger	en	stor	valfrihet	för	invånarna.
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta arbetet med separering av matavfall för att ytterligare minska 
antalet ton hushållsavfall som går till förbränning.
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Måluppfyllelse per effektmål

Tidaholms	kommun	skall	vara	
en aktiv och främjande kraft 
för näringslivet och civilsamhället.

Näringsliv

Effektmål 4.1
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal gästnätter i 
kommunen skall öka 54 531 53 181 55 000 55 512

Värdering: Antalet gästnätter har ökat och målet är därmed uppnått. Statistiken hämtas från SCB och via 
direktkontakt med de mindre aktörerna. 
Analys:	Totalt	så	har	antalet	gästnätter		ökat	med	4%	men	flera	av	anläggningarna	har	ökat	mycket	mer.	Det	är	
endast Gruvans vandrarhem som har backat och denna siffra drar ned totalen. Hotellen och campingarna har 
ökat och husbilscampingen har ökat med hela 56 %. 
Lärdomar och förbättringsområden:	Stimulera	besöksnäringsföretagen	till	att	skapa	fler	paketerbjudanden	
och	utökad	marknadsföring	av	Tidaholm.

Effektmål 4.3
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Tidaholm	ska	stiga	på	
Svenskt näringslivs 
kommunranking

241 168 140 233

Värdering: Kommunen backade i rankingen därmed är målet ej uppnått. Statistiken hämtas från Sv. Närings-
livs kommunrakning. Nästa resultat redovisas i september 2016. 
Analys: Kommunen backade 65 placeringar i 2015 års kommunranking, som baserar sig på resultat från 2014. 
Den mesta tillbakagången var attityder hos tjänstemän och politiker men även service, upphandlingar och 
tillgång på kompetens. 
Lärdomar och förbättringsområden: Under hösten har en ny strategi för ett förbättrat företagsklimat tagits i 
kommunstyrelsen. Detta ger ett mer strukturerat sätt att arbeta under kommande år.

Effektmål 4.4
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antalet företag och hushåll 
som har tillgång till bredband 
ska öka (100 Mbit/s)

16% 22% 30%
Siffror  från 

PTS	
publiceras i 
mars 2016

Värdering: Då siffror inte inkommit vid datum för uppföljning ges en prognos på värdering. Utbyggnaden har 
tagit	fart	och	att	det	finns	goda	förutsättningar	att	målet	kommer	att	uppfyllas.	
Analys: En	kommunal	bredbandsstrategi	antogs	2015.	Bredbandssamordnare	är	anställd	delvis	finansierad	
via	kommunala	medel.	Tjänsten	är	placerad	på	TEAB.	Syftet	är	att	motivera	och	underlätta	ökad	bredbands-
utbyggnad i kommunen.  
Lärdomar och förbättringsområden: -

MÅLUPPFYLLELSE - NÄRINGSLIV

Effektmål 4.2
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Förvärvsfrekvensen i 
kommunen ska öka Målet har utgått
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Effektmål 4.5
Kommunstyrelsen

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Nettoökningen av nybildade 
företag ska vara minst 27 
stycken per år

48
(60)

38
(69)

27
(78) (84)

Värdering: Statistiken är hämtad från UC Select för 2013/2014/2015. Aktiebolag 21/23/18, Enskild närings-
verksamhet	 38/43/61,	 Handels	 och	 kommanditbolag	 1/3/1,	 Enkla	 bolag	 0/0/4.	 Tidigare	 års	 utfall	 och	 årets	
budget är hämtade och målsatt efter Bolagsverkets statistik som inte är komplett. Anledningen är att enskild 
näringsverksamhet inte är ett krav att registrera hos Bolgsverket. 
Analys: Vi anlitar NyföretagarCentrum för att arbeta med stötning av nyföretagandet. Utöver det har närings-
livsenheten tillsammans med skolan arrangerat Sommarlovsentreprenörer med 7 st deltagare. 
Lärdomar och förbättringsområden: Under 2016 kommer en nystart att ske i NyföretagarCentrum med nya 
förutsättningar och förnyade samverkansformer kommer att tas fram. Sammarbete med Arbetsförmedlingen 
kommer att utökas. 

Effektmål 4.6
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökat deltagande i 
Ung Företagsamhet 18,40% 22% 22% av alla 

elever i åk 3

Värdering: 35 av 156 elever i åk 3 valde att delta i Ung Företagsamhet, vilket motsvarar 22 % av gymnasieele-
verna i åk 3 år 2015. Målet är därmed uppnått.
Analys: Elever som läser de nationella programmen Natur med inriktning naturvetenskap och samhälle, Sam-
häll	och	Teknik	har	möjlighet	att	 i	åk	3	välja	kursen	Entreprenörskap	i	vilken	momentet	Ung	Företagsamhet	
ingår. För elever som läser programmet Ekonomi är deltagande i Ung Företagsamhet obligatoriskt. 2015 hade 
51 av 156 elever i åk 3 möjlighet att delta i Ung företagsamhet, vilket motsvarar 33 % av eleverna i årskursen 
(elevantalet i åk 3 var 74 på våren och 82 på hösten, totalt 156). Av dessa 51 elever valde 35 att delta i Ung 
Företagsamhet, vilket motsvarar 69 % av målgruppen. Måluppfyllelsen återspeglar därmed dels antalet elever 
som haft möjlighet att välja kursen Entreprenörskap, och dels intresset för entreprenörskap bland dessa elever.
Lärdomar och förbättringsområden:	Inga	förbättringsområden	har	identifierats.

Effektmål 4.7
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökat deltagande i 
Företagande för en dag 100% 53% 100% 100%

Värdering: Under höstterminen 2015 deltog åk 9 i Företagande för en dag, totalt ca 150 elever. Målet är där-
med uppnått.
Analys:	Att	bedriva	företag	för	en	dag	var	enligt	ansvariga	lärare	något	nytt	och	spännande	för	de	flesta	elever-
na. Många elever såg en möjlighet att få tänka fritt, prestera och genomföra ett skolrelaterat arbete som innebar 
en vinst inom överskådlig tid. Många elever engagerade sig också starkt i uppgiften. 
Lärdomar och förbättringsområden: En lärdom är att enstaka elever kan behöva ytterligare stöttning vid 
planering och genomförande då friare uppgifter tenderar att gynna elever som ofta är självgående.

MÅLUPPFYLLELSE - NÄRINGSLIV
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Effektmål 4.8
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Ökat deltagande i 
Sommarlovsentreprenörer

0% 4%

3% vilket 
motsvarar 
projektets 
maximala 
kapacitet

Värdering: Målgruppen för projektet Sommarlovsentreprenörerna var gymnasieelever i åk 1 och 2 som är folk-
bokförda	i	Tidaholms	kommun,	totalt	ca	280	personer.	Under	sommaren	2015	deltog	7	ungdomar	i	projektet,	
vilket motsvarar 3 % av målgruppen. Projektet hade dock inte nått mer än 3 % av målgruppen även om man 
hade lyckats rekryterat ytterligare en deltagare. Målet anses därför vara uppnått.  
Analys:	Projektet	fick	ett	högt	betyg	av	deltagarna.	Deltagarna	upplevde	att	de	blev	sedda	och	fick	stort	utrym-
me	för	att	verkställa	sina	företagsidéer.	Projektet	bidrog	även	till	att	kommunens	invånare	fick	ett	ökat	utbud	av	
tjänster	och	varor	samt	ökad	sysselsättningsgrad	bland	ungdomar	i	Tidaholm.	Flera	deltagare	avser	fortsätta	
bedriva sin verksamhet med stöd från NyföretagarCentrum. Handledarna som har arbetat med projektet hopp-
as att antalet platser utökas år 2016.
Lärdomar och förbättringsområden: Projektet fyllde 7 av 8 deltagarplatser. En lärdomar är att marknadsfö-
ringsinsatserna kan tidigareläggas och förbättras, t.ex. genom att 2015 års deltagare hjälper till med marknads-
föringen inför Sommarlovsentreprenörerna sommaren 2016.

Effektmål 4.9
Barn och utbildning

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Högre andel elever som tar 
gymnasieexamen inom 
planerad tid

76% 77% 77%

Värdering: Vårterminen 2015 erhöll 60 av 78 avgångselever vid Rudbecksgymnasiet en gymnasieexamen 
(efter 3 eller 4 års studier), dvs 77 procent av avgångseleverna. Målet är uppnått.
Analys: Resultatet år 2015 är något bättre jämfört med resultatet våren 2014 då 76 % av avgångseleverna 
erhöll en gymnasieexamen efter 3 eller 4 års studier (66 av 87 avgångselever). Detta enligt förvaltningens egen 
beräkning utifrån betygsstatistik i Extens. Skolverket beräknar andelen elever som tar gymnasieexamen inom 
planerad tid på ett annat sätt. Istället för att utgå ifrån antalet avgångselever utgår Skolverket från antalet elever 
som tre år tidigare påbörjat en gymnasieutbildning för första gången i samma skolkommun*. Beräknat på detta 
sätt	var	andelen	gymnasieelever	som	fullföljde	sin	utbildning	med	en	examen	inom	3	år	57	%	i	Tidaholm	år	
2015 och 64 % år 2014. Motsvarande andel för hela riket var 65 % år 2015 och 63 % år 2014.
Lärdomar och förbättringsområden: Lärare och rektor har analyserat utfallet och sett att elevernas närvaro 
och studiemotivation behöver stärkas för att nå en högre måluppfyllelse. Rektorer har upprättat en handlings-
plan för detta ändamål.

* Källa: Skolverkets Jämförelsetal, variabeln ”Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörja-
relever, skolkommunen”, riket totalt.

Effektmål 4.10
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Införande av e-tjänster 
avseende ansökan om 
serveringstillstånd

Införs Införd

Värdering: E-tjänst införd och målet är därmed uppfyllt.                                                                         

Effektmål 4.11
Social och omvårdnad

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Korta handläggningstiden 
avseende serveringstillstånd 3 

mån
3 

mån
2 

mån
3 

mån

Värdering: Målet är inte uppnått.
Analys: På grund av mycket hög arbetsbelastning har detta inte hunnits med.
Lärdomar och förbättringsområden: -                                                                    

MÅLUPPFYLLELSE - NÄRINGSLIV
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Effektmål 4.12
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antalet gästnätter i 
kommunen ska öka 54 531 53 181 55 000 55 512

Värdering: Gästnätterna har ökat både på små och stora anläggningar samt på olika typer av boenden. Målet 
är uppnått. 
Analys: Verksamheten har fokuserat på att förmedla och stötta dem som har boenden vilket har gett resultat.
Lärdomar och förbättringsområden: Ytterligare öka samverkan och samordning med dem som erbjuder 
boenden.

Effektmål 4.13
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Antal besökare till kommu-
nens turistanläggningar, 
evenemang och sevärdheter 
ska öka*

414258* 415000 416 000 373536 **

Värdering: Olika besöksmål har mätts olika år därav den stora variationen mellan åren. Målet bygger på en 
gammal mätmetod. Mestadels uppskattade siffror.
Analys: Bedömningen är inte att antalet besökare har minskat, men antalet mätställen har minskat.
Lärdomar och förbättringsområden: Viktigt att säkerställa mätmetod för besökare på turistanläggningarna.

*	2013	redovisas	följande	besöksmål:	Hökensås,	Turbinhusön,	Museet,	Konstlitografiska	verkstaden,	Konstli-
tografiska	muséet,	Marbodal	Center,	Suntaks	gamla	kyrka,	Storegården,	Kungslena	kyrka,	Gestilren,	Barnens	
hus och djurgården Atollen.

**	här	redovisas	2015	följande	besöksmål:	Hökensås,	Turbinhusön	(exl.	Kaffestugan),	Museet,	Konstlitogra-
fiska	verkstaden,	Konstlitografiska	muséet,	Marbodal	Center,	Suntaks	gamla	kyrka,	Storegården,	Kungslena	
kyrka, Gestilren, Barnens hus.

Effektmål 4.14
Kultur och fritid

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Nettoökning av nybildade 
företag ska vara minst 27 
stycken per år

48
(60)

38
(69)

27
(78) (84)

Värdering: Se mål 4.5
Analys: Nämnden bidrar genom att stötta kulturella och kreativa näringar, t ex genom att arrangera Konstnat-
ten.
Lärdomar och förbättringsområden: Ett starkt civilsamhälle kan vara en förutsättning för näringslivet. Det är 
viktigt att till exempel stötta stora idrottsevenemang och att arrangera Konstnatten.

MÅLUPPFYLLELSE - NÄRINGSLIV

Effektmål 4.15
Miljö och bygg

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Andel nöjda kunder vid kun-
dundersökningar för bygglov, 
plan, miljö- respektive 
mät- och kartverksamhet

85

Ej genomförts i avvakan på eventuellt delatagande i SKL:s Insikt.               
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Effektmål 4.16
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Erbjuda ändamålsenliga 
verksamhetslokaler till en 
driftskostnad som understiger 
genomsnittet av kostnaden för 
jämförbara kommuner.

781 748 748 748
(820*)

Värdering:	Ännu	ej	framräknat.	Mätmetod:	Totalkostn/kvm & år                              
Analys: Innehavet av Brukets industriområde har inneburit en möjlighet för mindre och nystartade företag att 
kunna pröva bärigheten i sin affärsidé.
Lärdomar och förbättringsområden: Fortsätta arbetet med installation av bättre och driftseffektivare utrust-
ningar i våra lokaler för att sänka kostnader.

* Interna kostnader: Lokalvård fastighetsskötsel har höjts från tidigare schablon till relevanta tal. Planerat un-
derhål numera investeringar. Bokförs under längre period som kapitalkostnad. Bortser man från detta är siffran 
samma som för 2014. 

Effektmål 4.17
Tekniska

Utfall 
2013

Utfall 
2014

Mål 
2015

Utfall 
31/12 -15 Värdering

Tillgänglighet	för	kollektivtrafik	
och näringsliv

Värdering: Enkäter ej utförda.
Analys: Antalet upphöjda busshållplatser och säkra övergångsställen är tillfredsställande. Utbyggnaden av 
resecentrum samt anpassade hållplatser har de senaste åren utökats.  
Lärdomar och förbättringsområden: Matarleden vid Marbodal kommer att underlätta för transporter med 
tung	trafik.	Fortsätta	förbättra	för	kollektivtrafiken	på	olika	sätt	och	genom	samarbete	med	bla.	Trafikverket	och	
Västtrafik.

MÅLUPPFYLLELSE - NÄRINGSLIV
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Miljöredovisning
Tidaholms	kommun	arbetar	målmedvetet	och	 långsiktigt	 för	att	nå	den	poli-
tiska	målsättningen	om	hållbar	utveckling,	vilket	finns	angivet	i	såväl	lokala	

mål och strategier som i nationella mål. Hållbar utveckling utgör paraplyet 
för att kommunen skall nå en långsiktig balans mellan sociala, ekono-

miska, miljömässiga och kulturella aspekter.

I december 2009 antog kommunfullmäktige ”Framtidsplan 2020”, 
fördjupad	 översiktsplan	 för	 Tidaholms	 stadsbygd.	 I	 planen	 redo-
visas	såväl	övergripande	mål	och	strategier	som	ämnesspecifika	
strategier	för	att	Tidaholms	kommun	ska	nå	hållbar	utveckling.	Ut-
gångspunkten i strategierna är de nationella miljömålen. 

Som	 ett	 led	 i	 kommunens	 arbete	mot	 ett	 hållbart	 Tidaholm	 har	
kommunfullmäktige antagit naturvårdsprogram, energiplan och 
vindbruksplan, där inriktningen är hållbar utveckling av biologisk 

mångfald och mindre fossilbränslen och mer förnyelsebar energi. 

Energi
Energiplanen	för	Tidaholms	kommun	antogs	av	kommunfullmäktige	i	sep-

tember	2010.	Planens	övergripande	mål	är	att	”Tidaholm	är	självförsörjande	
på förnybar energi”.  

Fjärrvärmeverket som till 95 % eldas med biobränsle gör det möjligt att fasa ut olja 
och	elvärme	inom	Tidaholms	stad.					

Energiplanen medger efter att den reviderats att kommunen kan köpa in miljöbilar 
istället för endast gasbilar.

Vind
I vindbruksplanen redovisas lämpliga områden för etablering av vindkraftverk. 
Inom dessa områden ges förutsättningar att bygga cirka fyrtiofem (45) vindkraft-
verk. Den beräknade energiproduktioner beräknas uppgå till 243 GWh/år beroen-
de på vindkraftverkens storlek. 

Fjärrvärme
Av	det	 totala	antalet	 lägenheter	 i	flerbostadshus	som	år	2013	uppgick	 till	2	324	
lägenheter är 69 % (1609 lgh) anslutna till fjärrvärme.

Tidaholms	kommuns	fastighetsbestånd	(förskolor,	skolor,	idrottshallar	m.m.)	värms	
till 89 % upp med fjärrvärme och 4 % med bergvärme, en ökning med 4 respektive 
2 % från år 2010. 

Av	Tidaholms	Bostads	AB	(TBAB)	280	lägenheter	värms	samtliga	upp	med	förny-
elsebar	energi	(fjärrvärme	98,2	%	och	markvärme	1,8	%).	TBAB:s	industrifastighe-
ter värms till 100 % upp med fjärrvärme.  

Berg- och ytjordvärme
Antalet fastigheter som har berg- och ytjordvärme som uppvärmning uppgick 2015 
till 830 stycken fastigheter.
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbara transporter
Strategin	 är	 att	 det	 skall	 finnas	 trygga	 och	 säkra	 gång-	 och	 cykelvägar	mellan	
bostad, skola, arbete och fritidsaktiviteter samt att kommunikationer ska stödja 
studier, arbete och boende. 

Inom	en	radie	på	1500	meter	från	Gamla	Torget	finns	cirka	2	mil	gång-	och	cykel-
vägar varav samtliga är länkade till Ringvägen som utgör ryggraden för gång- och 
cykelvägnätet.  

Avfall som resurs
Kommunfullmäktigen antog 2010 en revidering av avfallsplanen, med övergripan-
de målsättning att erbjuda kommunens invånare en god service till rimlig kostnad 
samt ett resursmiljöriktigt omhändertagande av avfall.

Tidaholm har bra luftkvalitet
Kommunerna har ett ansvar att EU:s miljökvalitetsnormer för utomhusluft följs. De 
mätningar	som	genomförts	visar	på	att	Tidaholms	kommun	ligger	under	de	riktvär-
den som angetts under delmålet i det nationella målet ”Frisk luft”. Partiklar (PM10) 
är den luftförorening som bedöms medföra störst hälsoproblem i svenska tätorter. 

Biologisk mångfald
Som ett led i kommunens arbete med hållbar utveckling antog kommunfullmäktige 
2010 ett naturvårdsprogram. Syftet med naturvårdprogrammet är bland annat att 
vara vägledande för kommunens arbete med naturvård och hur kommunen arbe-
tar mot de nationella miljömålen. 

Vid 2013 års utgång var 3067, 2 ha skyddad natur i form av naturreservat, en 
ökning med 55,68 ha från 2010. Stadens biologiska mångfald ska skyddas i de-
taljplaner.

God tillgång till tätortsnära natur och rekreation
I	Tidaholm	finns	det	gott	om	tätortnära	natur	för	att	utöva	den	dagliga	motionen.	
Samtliga skolor har tillgång till en skolskog. Avstånden mellan bostaden och na-
turen är korta vilket gör det möjligt att gå eller cykla för att snabbt komma ut i 
naturen. Ånarundan, Hellidsberget och Stallängsskogen utgör viktiga tätortsnära 
rekreationsområden.
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Kulturhistoriska byggnader
Strategin	(”Framtidsplan	för	Tidaholms	stadsbyggnad”)	för	kommunalt	ägda	kultur-
historiska byggnader är att de ska ha ett långsiktigt skydd. Skyddet består bland 
annat av att kommunala värdefulla byggnader inte får rivas. Kommunen äger tju-
gofyra byggnader. Strategin är ett led i att uppfylla det nationella miljömålet ”En god 
bebyggd miljö”. Sammanlagt har åtta kommunala byggnader ett bevarandeskydd, 
därutöver	finns	tre	privata	byggnader	som	är	skyddade	med	rivningsförbud.

Miljöpris
Miljö- och byggnadsnämnden miljöpris delades ut 2015 till Labbås El AB. Miljöp-
riset utdelas årligen sedan 2010 till personer eller organisationer som på ett för-
tjänstfullt sätt verkat för en hållbar ekologisk utveckling och en förbättrad livsmiljö.

Offentlig upphandling och miljövänliga inköp
Under	2009	påbörjades	 inköpssamverkan	med	Skövde	kommun,	där	Tidaholms	
kommun köper tjänsten av upphandlingsfunktionen. 

Riksdagen har satt upp ett inriktningsmål som säger att 25 % av den offentliga sek-
torns inköp av livsmedel bör vara ekologiska år 2010. År 2015 var utfallet 14,4 % 
för	Tidaholms	kommun.	

HÅLLBARHETSREDOVISNING
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PERSONALREDOVISNING

Personal
Personalvolym
Det	finns	olika	sätt	att	mäta	personalvolymen
• Antal anställda vid en viss tidpunkt
• Antal årsarbetare vid en viss tidpunkt
• Genomsnittligt antal anställda/årsarbetare
• Personalresurs utifrån volymen närvarotimmar under året

All statistik är en ögonblicksbild och vi har valt att redovisa personalvolymen i form 
av antalet anställda och årsarbetare vid årets slut. 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgick 2015 till 1018 jämfört med 997 år 
2014. Vi kan vidare utläsa förändringen i personalvolym mellan nämnderna. Ök-
ningen består till stor del på ny organisation kring integration.

Antal anställda per nämnd
-15 -14 -13 -12

Kommunstyrelse 35 40 39 45
Tekniska 81 83 87 85

Miljö & bygg 9 8 10 10
Kultur & fritid 33 32 31 31
Barn & utbildning 420 428 428 427
Social & omv. 534 496 480 476
Totalt 1 112 1 087 1 075 1 074

Antal årsarbetare per nämnd
-15 -14 -13 -12

Kommunstyrelse 32 36 36 40
Tekniska 76 78 81 78

Miljö & bygg 9 8 10 10
Kultur & fritid 28 27 26 27
Barn & utbildning 403 412 412 410
Social & omv. 470 437 419 413
Totalt 1 018 997 985 977

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har under året ökat från 91,9 % till 
92,31 %.

Kön- och åldersfördelning
• 264 personer är under 40 år
• 333 personer är i intervallet 40 till 49 år
• 166 personer är mellan 50 och 54 år
• 159 personer är mellan 55 och 59 år
• 190 personer är 60 år eller mer
• Total	medelålder:	47,8	år

Medelåldern är oförändrad sedan 2014

Könsfördelning är inte acceptabel, andelen män har ökat något från 17,0 % 2014 
till 17,5 % 2015. Andelen anställda av underrepresenterat kön bör ökas inom samt-
liga yrkeskategorier.

17,5 % män 
medelåld: 49,3 år

82,5 % kvinnor 
medelålder: 47,3 år
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-15 -14
Vikarie/ava, månadsavlönade 79 72
Timanställda 404 457

Totalt 483 529

Tidsbegränsade anställning 
Vikarie och allmän visstidsanställning är månads-
avlönad när anställningstiden uppgår till längre 
än	3	månader.	Timanställd	innebär	att	man	är	an-
ställd på kortare tid. Redovisningen avser antal 
anställningar, inte antal personer.

% -15 -14 -13 -12
Sjukdom 6,6  6,2 5,6 5,3
Vård av barn 3,7 3,8 3,9 3,7
Semester 7,3 7,1 7,1 6,9
Övr. ledighet 2,8 2,7 2,2 2,8

Arbetad tid 79,6 80,2 81,2 81,3

Närvaro och frånvaro 
Närvarotid och frånvarotid kan vara av intresse 
att analysera tillsammans med omfattning på 
mertid och vikarier. Här redovisas närvaro- och 
frånvaroprocenten för kommunens samtliga an-
ställda samt orsaken till frånvaron.

Här kan man utläsa att den samlade ledigheten 
har ökat sedan förra året, liksom sjukfrånvaron.

 (tkr) -15 -14 -13 -12
Sem.löneskuld 14 275 13 473 13 006 12 468
Ferie-/uppehålls-
löneskuld

6 299 6 084 5 800 5 703

Okomp. övertid 1 233 1 308 1 379 1 333
PO-kostnader 8 387 8 025 7 763 7 501
Totalt 30 194 28 890 27 948 27 005

Förändring 1 304 942 943 1 841

Semesterlöneskuld
Kommunens skuld till de anställda i form av in-
tjänad semester har ökat under året.  Okompen-
serad övertid har minskat något medan ferielön/
uppehållslöneskuld har ökat.

Personalomsättning
Personalomsättningen har börjat mätas från och med 2011 och grundas på for-
meln Antal tillsvidareanställda som slutat sin anställning i Tidaholms kommun un-
der året dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda. Kommunens totala 
personalomsättning år 2015 uppgår till 9,77 % och det har ökat sedan 2014 då det 
var 7,93 %. Vi ser en trend på att det oftast är en hög personalomsättning i bristyr-
ken på arbetsmarknaden.

Pensionsavgångar, de som fyller 65 år
Omvårdnadspersonal är den personalkategori 
där	 vi	 har	 flest	 pensionsavgångar	 de	 närmsta	
åren.

*Omfattar omvårdare, personliga assistenter och vårdbiträde
**Omfattar lärare och specialpedagoger i alla kategorier

Personalkategori -15 -16 -17 -18
Omvårdnadspersonal* 9 11 11 11
Lärare** 4 3 3 3
Förskollärare/barnskötare 3 3 2 4
Lokalvårdare 1 3 1 2
Assistent/sekreterare 0 2 0 1
Chef/arbetsledare 1 0 4 1
Rektorer 0 0 0 0
Fastighetsskötare/vaktm. 1 2 0 1
Övriga 8 4 4 14

Totalt 27 28 25 37
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Väsentliga personalförhållanden
Den totala sjukfrånvaron nedan avser samtliga anställda och anges i procent av 
sammanlagd ordinarie arbetstid.

Kvinnor 2015 2014
Åldersgrupp Antal Sjukdom Antal Sjukdom
- 29 149 4,4% 127 4,1%
30-39 215 7,1% 192 6,0%

40-49 357 8,2% 329 7,8%
50-59 308 7,3% 280 5,4%
60- 153 6,5% 147 9,5%

Genomsnitt 1 182 6,70% 1075 6,56%

Män 2015 2014
Åldersgrupp Antal Sjukdom Antal Sjukdom
- 29 34 1,5% 29 1,7%
30-39 61 1,8% 46 1,2%

40-49 56 6,1% 56 5,4%
50-59 80 3,7% 68 3,9%
60- 53 7,7% 51 4,2%

Genomsnitt 284 4,16% 250 3,28%

Frånvaro i form av sjukdom kräver en djupare 
analys och med anledning av det redovisas 
också sjukdom fördelat på kön och ålders-
grupp. Det är svårt att göra en analys av 
resultatet men det vi kan se är att den totala 
sjukfrånvaron ökat sedan förra året. I jämförel-
se med andra kommuner i Skaraborg utmärker 
sig	dock	inte	Tidaholms	kommun	när	det	gäller	
sjukfrånvaron.  

Av det totala antalet sjukdagar på 26 829 är 
19 013 långtidsfrånvaro omfattande 60 dagar 
eller mer, dvs. 70,8 %. För 2014 var motsva-
rande siffra 69,6 %.

Sjukfrånvaro per förvaltning i %
-15 -14 -13 -12

Kommunstyrelse 2,6 4,1 4,7 4,0
Tekniska 5,0 5,7 3,9 5,3
Miljö & bygg 3,7 2,2 1,3 1,3
Kultur & fritid 8,5 8,1 8,7 9,5
Barn & utbildning 5,6 5,4 4,2 4,3
Social & omv 8,2 7,1 7,3 6,3
Totalt 6,6 6,2 5,6 5,3
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Kommunens totala personalkostnad
(tkr) -15 -14 -13 -12
Direkt ersätt-
ning

382 861 370 171 351 899 344 082

Personalom-
kostnad

141 055 135 075 128 982 126 655

Totalt 523 916 505 246 480 881 470 737

Kommunens totala personalkostnad
Den stora ökningen av personalkostnaderna 
mellan 2014 och 2015 beror huvudsakligen på
• 21 nya årsarbetare
• Löneökning (helår)
• Förändringen av semesterlöneskuld

Minskning av personalkostnaden för Kommunstyrelsen beror huvudsakligen på 
en övergång av migrationsverksamheten till Social- och omvårdnadsnämnden.

Löneläge december 2015, tillsvidareanställda

Kvinnor Män Totalt
Medellön 26 195 27 777 26 486
Medianlön 25 220 26 250 25 350
Percentil 90 31 300 33 820 31 796
Percentil 10 21 800 21 660 21 890

Personalkostnadens delar
Personalkostnaderna kan brytas ner på lön till olika grupper av anställda samt 
tillägg av olika slag. Om en analys skall ge möjlighet att koppla samman med 
den prestation som utförs behöver personalkostnaderna dessutom brytas ner på 
nämndnivå. Nedan redovisas personalkostnaden per nämnd och hur lönesumman 
fördelar sig mellan tillsvidareanställda, vikarier, mertid och övriga tillägg mm.

Personalkostnad per nämnd* Summa
(tkr) Ks Tn Mbn Kfn Bun Son Sem.byn 2015 2014
Arvode 2 759 260 350 299 694 606 28 4 996 4 516
Ord personal 12 609 24 811 3 485 8 108 140 586 132 750 1 322 350 311 970
Vikarier 63 884 198 733 6 294 13 887  22 059 19 516
Mertid 95 909 1 273 1 682 4 191  7 151 6 773
OB,Beredskap 3 1237 172 938 15 796  18 146 16 172
Övrigt 1 680 55 1 49 91 4 211  6 087 4 956
Beredskapsarb 255 17 113 1 686  2 071 6 269

Direkt lön 17 209 28 411 4 035 9 651 150 398 173 127 29 382 860 370 171
Pers.omkostn 6 261 10 534 1 491 3 562 55 791 63 406 11 141 056 135 075

Totalt 23 470 38 945 5 526 13 213 206 189 236 533 40 523 916 505 246

Personalkostnader förändring per nämnd* mellan år 2014 och 2015 Summa
(tkr) Ks Tn Mbn Kfn Bun Son Sem.byn 2015
Arvode 482 -46 15 -14 44 3 -3 481
Ord personal -3 771 538 61 176 4 625 8 750 1 10 380
Vikarier -39 96 159 179 1 179 969  2 543
Mertid -79 -215 -4 72 144 461  379
OB,Beredskap 0 276 0 31 95 1 571  1 973
Övrigt 873 1 -4 18 -157 401  1 132
Beredskapsarb 212 -162 -878 -3 371  -4 199

Direkt lön -2 534 862 227 300 5 052 8 784 -2 12 689
Pers.omkostn -724 308 202 184 2 113 3 897 1 5 981

Totalt -3 258 1 170 429 484 7 165 12 681 -1 18 670
*Ks	-	Kommunstyrelse,	Tn	-	Teknisk	nämnd,	Mbn	-	Miljö-och	byggnadsnämnd,	Bun	-	Barn-och	utbildningsnämnd,	
Son-	Social-	och	omvårdnadsnämnd,	Sem.byn-	Stiftelsen	Tidaholm-Hökensås	Semesterby
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Budgetförutsättningar 2015-2018
(Källa: Skl Cirkulär 2016:7)

Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräk-
nas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. 
Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer 
som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas 
i	år	växa	snabbt	till	 följd	av	det	stora	flyktingmottagandet.	Den	starka	tillväxten	i	
den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer 
snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket 
är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns 
kostnader öka med närmare det dubbla.

I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma 
takt	som	under	2015.	Tillväxten	i	 investeringarna	antas	mattas	något,	men	upp-
visar ändå fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga kon-
sumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå 
till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år 1970. Särskilt stark 
beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande 
del	återföras	på	det	mycket	omfattande	flyktingmottagandet.

Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark 
med ökningstal kring 3 procent åren 2017–2019. Samtidigt ökar antalet invånare i 
landet med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd 
av	en	förutsedd	mycket	omfattande	nettoinvandring.	Tillväxten	i	svensk	ekonomi	
beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas 
ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, 
investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter.

Den snabba tillväxten innebär att den svenska 
ekonomin går från lågkonjunktur till högkon-
junktur. Sysselsättningen stiger snabbt och ar-
betslösheten sjunker gradvis ner mot 6,5 pro-
cent. I år och nästa år ökar skatteunderlaget 
mycket snabbt. Därefter mattas ökningstalen 
något, men sett i ett historiskt perspektiv bör de 
ändå beskrivas som fortsatt höga. Den omfat-
tande	flyktinginvandringen	innebär	samtidigt	att	
befolkningen växer mycket snabbt. Från 1980 
till 2015 ökade befolkningen med i genom-snitt 
0,4 procent per år. Under de närmaste åren är 
tillväxten i befolkningen fem gånger så hög. Det 
innebär att befolkningen framöver växer betyd-
ligt snabbare än skatteunderlaget. För kommu-
ner och landsting innebär detta ett betydande 
problem.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring 
om inte annat anges

-15 -16 -17 -18 -19

BNP* 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6
Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3
Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7
Timlön,	
nationalräkenskaperna

3,2 3,2 3,4 3,6 3,7

Timlön,	
konjunkturlönestatistiken

2,5 3,2 3,4 3,6 3,7

Konsumentpris, KPIX 0,4 1,0 1,7 2,1 1,9
Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5
Realt skatteunderlag 2,2 2,8 2,4 1,5 1,1
Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3
*Kalenderkorrigerad utveckling.
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Skatteunderlaget
Skatteunderlagsprognosen är baserad 
på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan och som pre-
senteras utförligt i MakroNytt nummer 
1/2016.	 De	 stora	 flyktingströmmarna	
under hösten 2015 tillsammans med 
den	 osäkerhet	 som	 omgärdar	 flyk-
tingpolitiken i såväl Sverige som EU 
innebär att prognosen är befattad med 
mycket stor osäkerhet.

Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att 
skjuta ytterligare fart 2016 och 2017. Det är främst två faktorer som förklarar varför 
det nu växer så mycket snabbare än under 2014. Dels medför utvecklingen på 
arbetsmarknaden större ökning av lönesumman och dels ger indexeringen av in-
komstanknutna pensioner större ökning av pensionsinkomsterna. Men dessutom 
bidrar ett par ändringar i skattelagstiftningen. År 2014 höll en höjning av grund-
avdragen	för	personer	som	fyllt	65	år	tillbaka	skatteunderlaget	medan	det	fick	en	
extra skjuts år 2015 av att avdragsrätten för pensionssparande då trappades ned.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring -14 -15 -16 -17 -18 -19
SKL, feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4
ESV, dec 3,2 5,2 5,2 4,6 4,2 3,8
SKL, dec/okt 3,2 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3
Reg, sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9
Källa: Ekonomistyrningsverket, regeringen, SKL.
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Årets resultat - Kommunkoncernen
Syftet med den kommunala koncernredovisningen (sammanställd redovisning) är 
att förbättra informationen i årsredovisningen genom att ge en sammanfattande 
bild av kommunen och de kommunala bolagens totala ekonomiska ställning och 
resultat. 

Koncernredovisningen	skall	visa	resultat,	ekonomisk	ställning	och	finansieringsför-
hållanden för koncernen som helhet efter att elimineringar gjorts för koncerninterna 
poster. 

Enligt Rkr 8:2 är kommuner är skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om 
ett av nedanstående villkor är uppfyllda: 
a) Kommunens andel av de kommunala koncernföretagens omsättning (högsta 
värdet av intäkter eller kostnader) uppgår till 5% eller mer av kommunens skattein-
täkter och generella statsbidrag, eller om:
b) Kommunens andel av de kommunala koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till 5% eller mer av kommunens balansomslutning.

Vidare får företag där kommunens andel av omsättningen och omslutning är min-
dre än 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag undantas från de samman-
ställda	räkenskaperna.	Därför	är	Stiftelsen	Tidaholm	–	Hökensås	Semesterby	inte	
längre inkluderat i årets sammanställda redovisning.

I	den	sammanställda	redovisningen	ingår	förutom	Tidaholms	kommun:
• Tidaholms	Bostads	AB	(andel:	100	%)
• Tidaholms	Energi	AB	Koncern	(andel:	100	%)

• Tidaholms	Elnät	AB	(andel:	100	%)
• Bösab (andel: 25 %)

Årets resultat 2006-2015: Koncernen  

Not: Exklusive jämförelsestörande poster

Ekonomi  – Koncernen
Koncernens resultat uppgår år 2015 till 46 708 
tkr (11 223 tkr). I resultatet ingår en jämförel-
sestörande intäkt på 5 729 tkr.

De likvida medlen uppgår till 124 191 tkr per 
2015-12-31 (100 629 tkr). 

Koncernens långfristiga låneskuld uppgår till 
410 820 tkr. Koncernens soliditet uppgår till 
21,4 %, inkl pensionsskuld (18,5 % år 2014).

Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser 
uppgår till 219 782 tkr varav intjänade pen-
sionsförmåner för de anställda före 1998 utgör 
185 487 tkr.
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Soliditet 2006-2015: KoncernenSoliditetsmåttet visar hur stor del av tillgångarna 
som	är	finansierade	med	eget	kapital.	Den	re-
dovisas både med och utan pensionsskuld

När det gäller bedömningen av de kommuna-
la bolagens resultat och ekonomiska ställning 
är	det	 främst	TEAB:s	höga	skuldsättningsgrad	
som bör uppmärksammas. Fjärrvärmeverksam-
heten är högt belånat, inkl leasing av kraftvär-
mepanna. 

För	år	2015	redovisar	koncernen	TEAB	ett	nå-
got lägre resultat än föregående år. Det varma 
vädret har fortsatt under 2015 och det påverkar 
i stor utsträckning. En minskad försäljning på 
uppemot 20 % på fjärrvärmesidan och en något lägre elleverans på elnätssidan. 
Under året är en ny prismodell på fjärrvärme införts för alla fjärrvärmekunder, vilket 
fallit väl ut för såväl kunder som bolag. 

TBAB:s	 ekonomi	 och	 verksamhet	 är	 tidigare	 sanerad.	 Samtliga	 lägenheter	 har	
varit uthyrda under året 2015 och det har varit ett stort tryck på lägenheter.

EKONOMISK ANALYS - KONCERN
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Information om bolagen
Tidaholms Bostads AB
Helägt kommunalt bostadsbolag som äger och 
förvaltar 280 lägenheter samt lokaler, garage 
och bilplatser i anslutning till bostadsfastighe-
terna. Bolaget förvaltar även industrifastigheten 
Granaten 7.

Tidaholms Energi AB - Koncern 
Koncernen	Tidaholms	Energi	AB	består	av	mo-
debolaget	Tidaholms	Energi	AB	samt	dotterbola-
get	Tidaholms	Elnät	AB	och	25	%	av	Bösab.

Tidaholms Energi AB - Moderbolag
Svarar för fjärrvärmeverksamhet, elproduktion 
samt	IT-verksamhet.	Ägs	till	100	%	av	kommu-
nen.	Bolaget	bildades	år	2001.	Tidaholms	Energi	
AB	äger	Tidaholms	Elnät	AB	som	distribuerar	el.	
Moderbolaget	Teab	äger	25	procent	av	aktierna	i	
Bredband Östra Skaraborg AB (Bösab). 

Tidaholms Elnät AB
Bedriver	distribution	av	el.	Ägs	till	100	%	av	Tida-
holms	Energi	AB.	Tidigare	namn	var	Tidaholms	
Industriverk AB.

Stiftelsen Tidaholm –Hökensås 
Semesterby
Stiftelsen ändamål är numera att lämna bidrag 
till främjande av fritidens utnyttjande för friluftsliv 
inom	 Tidaholms	 kommun,	 såsom	 anordnande	
av bad-, båt-, lek-, och tältplatser och därmed 
bidra till att besöksnäringen förädlas och utveck-
las. Grundfondskapitalet har till 100 % skjutits till 
av kommunen. Stiftelsen ingår inte längre i den 
sammanställda redovisningen utan redovisas 
endast här.

TBAB (tkr) 2015 2014
Omsättning 19 801 19 417
Resultat 920 765
Balansomslutning 71 809 72 908
Soliditet % 12,2 10,7
Investeringar 1 368 0
Eget kapital 8 744 7 824

TEAB Moderbolag (tkr) 2015 2014
Omsättning 60 056 61 778
Res	efter	fin	post 1 928 4 270
Årets resultat 1 730 4 270
Balansomslutning 253 016 228 696
Soliditet % 7,6 7,7
Investeringar 6 336 4 749
Eget kapital 19 261 17 532

TENAB (tkr) 2015 2014
Omsättning 38 774 38 061
Res	efter	fin	post 7 804 5 572
Bokslutsdisp -7 800 -5 570
Årets resultat 4 2
Balansomslutning 159 368 117 062
Soliditet % 17,8 19,0
Investeringar 37 450 21 063
Eget kapital 4 961 4 957

EKONOMISK ANALYS - KONCERN

TEAB Koncern (tkr) 2015 2014
Omsättning 89 594 91 604
Res	efter	fin	post 9 854 9 773
Årets resultat 7 840 8 490
Balansomslutning 364 971 349 951
Soliditet % 11,9 10,1
Investeringar 44 114 25 812
Eget kapital 43 494 35 656

Semesterby (tkr) 2015 2014
Utbetalade bidrag 392 413
Beslutade bidrag 510 407
Res	efter	fin	post -56 -45
Årets resultat -8 -7
Balansomslutning 2 166 2 618
Soliditet % 92,1 92,9
Eget kapital 1 560 1 960
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Sammanställning budgetavvikelser (tkr)
Nämnd Budget-

avvikelse
Kommunstyrelse -664
Kommungemensam lönepott 530
Kommungemensam buffert 6 990
Kultur- och fritidsnämnd -296
Barn- och utbildningsnämnd 6 007
Miljö- och byggnadsnämnd 354
Social- och omvårdnadsnämnd 9 605

Omvårdnadsförvaltningen 
inkl gem nämnd -208
Socialförvaltningen 4 762
Migration 5 051

Teknisk	nämnd 1 803
Fastighet, gata och park 924
Skadereglering -572
Bruket (IAC) 1 451

Summa nämnder 24 329
Finansiering
Skatteintäkter -4 753
Finansiell kostnad och intäkt 141
Avskrivningar 446
PO-differens 2482
Medfinansiering	E20 124
Övrigt 512
Summa finansiering -1 048

Delsumma avvikelse mot budget ex-
klusive jämförelsestörande poster 23 281
Jämförelsestörande poster

Återbetalning AFA-avgift 5 759
Summa jämförelsestörande poster 5 759

Summa avvikelse mot budget skatte-
finansierad verksamhet 29 040
Affärsdrivande verk
VA-Verk 0
Renhållningsverk 1 606
Summa affärsdrivande verk 1 606

Summa avvikelse mot budget 30 646

Årets resultat - Kommunen
Resultatet	för	Tidaholms	kommun	uppgår	till	
36 327 tkr. 

I budget för 2015 uppgår årets resultat till +5 681 
tkr. Budgetutfallet blev 29 040 tkr bättre än bud-
geterat	 resultat	 för	 skattefinansierad	 verksam-
het. Renhållningsverket redovisar ett överskott 
på 1 606 tkr. Resultatet innebär en kraftig resul-
tatförbättring jämfört med budget, men även med 
den prognos som framtogs i delårsrapporten per 
augusti 2015.

Resultatförbättringen i jämförelse med ursprung-
lig budget kan i huvudsak förklaras av:
• Återbetalning premie AFA  +5,7 mkr
• Överskott inom Ifo-verksamheten +4,7 mkr
• Överskott barn- och utbildning +6,0 mkr
• Bruket +1,5 mkr
• PO-Differens +2,5 mkr
• Ändrade redovisningsprinciper statsbidrag 

flyktingmottagningen	+5,0	milj	kr

Budgetavvikelser
Nämnderna redovisade ett budgetutfall på 
+24 329 tkr.

Finansieringsprogrammet med bland annat skat-
teintäkter, räntor med mera redovisar ett budget-
utfall på –1 048 tkr.

VA-verket redovisar ett nollresultat men det 
egentliga resultatet är ett överskott på 2 867 tkr 
och läggs till den ingående skulden till VA-kollek-
tivet som nu är på totalt 3 047 tkr. 

Renhållningsverket redovisar ett överskott på 
+ 1 606 tkr.

Jämförelsestörande poster
Kommunen har under år 2015 erhållit återbetal-
ning från AFA av premier avseende år 2004 på 
5 759 tkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Kommunen utnyttjade 2013 möjligheten att av-
sätta medel retroaktivt till en resultatutjämnings-
reserv (KF beslut nov 2013). I resultatutjäm-
ningsreserven	finns	12	613	tkr.	

Resultatet 2015 medger ytterligare avsättning. I 
nuvarande riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning	finns	möjlighet	att	avsätta	medel	till	RUR	om	
årets resultat efter balanskravsjustering översti-

När vi i förvaltningsberättelsen använder beteckningen 
Tidaholms	kommun	avser	vi	de	skattefinansierade	
samt de affärsdrivande verksamheterna, d.v.s. 
VA-verk och renhållningsverk.



44

EKONOMISK ANALYS - KOMMUN

ger	1	%	av	skatteintäkter.	När	riktlinjerna	fastställdes	uppgick	det	finansiella	målet	
för	kommunen	också	till	1	%.	Från	och	med	2015	är	det	finansiella	målet	2	%.	För-
slag kommer att läggas att avsätta ytterligare medel till resultatutjämningsreser-
ven med den del av resultatet som överstiger 2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.  

Finansiellt mål
Kommunens	finansiella	mål	uttrycks	i	form	av:	
• Resultatmål 
• Mål	för	egenfinansiering	av	investringar

Ett	övergripande	finansiellt	mål	har	fastställts	innebärande	att	Årets	resultat	skall	
vara positivt och minst motsvara två procent av skatteintäkter och kommunaleko-
nomisk utjämning. 

Avstämning: Resultatet för år 2015 uppgår till 5,7 % av skatteintäkter

Lånepolicyn	är	att	undvika	upplåning	till	investeringar	i	skattefinansierad	verksam-
het. Däremot kan förmånliga lån till exempel räntebidrag utnyttjas. Lån kan före-
komma till investeringar inom affärsdrivande verksamheter. 

Avstämning: Ingen upplåning 2015

Kommunallagens balanskrav
Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Om kostnaderna över-
stiger intäkterna för räkenskapsåret skall det anges när och på vilket sätt det ne-
gativa resultatet ska regleras.

Realisationsvinster och orealiserade förluster i värdepapper ska frånräknas resul-
tatet vid avstämning mot balanskravet. Avstämningen nedan visar att kommunen 
uppfyller balanskravet för räkenskapsåret.

Balanskravsutredning (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Årets resultat 18 810 3 294 7 223 -119 086 347 36 327
Samtliga realisationsvinster -666 -5 544 -1 343 -3 095 -30 -473
Realisationsvinster enl undantag 
Realisationsförlust enl undantag 124 2 133 2 979
Orealiserade förluster i värdepapper 3 924
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -3 924
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18 268 3 807 4 935 -122 181 317 35 854

Medel till resultatutjämningsreserv -12 613 -23 036
Medel från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl 139 192
Årets Balanskravsresultat 5 655 3 807 4 935 17 011 317 12 818

UB (RUR) 12 613 12 613 12 613 12 613 12 613 35 649
Skatteintäkter  565 490 571 207 572 315 602 958 611 037 640 906
1 % av skatteintäkter 5 655 5 712 5 723 6 030 6 110 6 409
2 % av skatteintäkter 12 818
Positivt EK Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Reservering RUR 1 % 12 613 0 0 0 0
Reservering RUR 2 % 23 036
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Årets resultat 2006-2015 Tidaholms kommun

Not: Exklusive jämförelsestörande poster

Not: Exklusive jämförelsestörande poster

Årets resultat 2006-2015: Skattefinansierad verksamhet

Not: Exklusive jämförelsestörande poster
Not: Exklusive jämförelsestörande poster

Kommunens	skattefinansierade	verksamheter	har	gett	resultat	som	uppgår	till	
28 962 tkr exkl jämförelsestörande poster. 

De	affärsdrivande	verksamheterna	ska	finansieras	av	avgiftskollektivet	och	får	inte	
täckas	av	medel	från	skattefinansierad	verksamhet	(Kommunens	princip).

(i procent av skatter och bidrag)

(i procent av skatter och bidrag)
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Skatteintäkter

I jämförelse med budget för 2015 har skatteintäkter och generella statsbidrag gett 
ett underskott på -4 753tkr.

Pensionsreserv
Kommunfullmäktige	antog	under	år	2000	flera	principiella	beslut	om	kommunens	
framtida pensionsåtaganden. Bland dessa kan nämnas en uppbyggnad av en lik-
viditetsfond för framtida pensionsutbetalningar.  

Enligt fullmäktiges beslut har fondens medel disponerats för inlösen av del av kom-
munens pensionsskuld i början av år 2013.

Därmed är pensionsreserven/fonden i princip upplöst. Kvar av fondens medel är 
6 179 tkr. En öppen fråga är användningen av återstående medel.

Pensionsskuld
Kommunens pensionsåtaganden redovisas i årsredovisningen enligt de rekom-
mendationer som givits av Rådet för kommunal redovisning. Detta betyder att pen-
sionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår till 185 487 tkr (186 107 tkr) inkl löne-
skatt. 

Skatteintäkter (tkr) Bokslut 2015 Budget 2015 Avvikelse
Egna skatteintäkter 499 357 500 616 -1 259
Inkomstutjämning 134 937 133 891 1 046
Kostnadsutjämning -13 035 -12 638 -397
Kostnadsutjämning LSS -3 754 -4 044 290
Regleringsbidrag/ -avgift -489 2 296 -2 785
Struktrurbidrag 1 314 1 313 1
Kommunal fastighetsavgift 22 055 22 180 -125
Slutavräkning -430 2 045 -2 475
Komp för höjda arbetsgivaravg unga 951 951
Summa 640 906 645 659 -4 753

Soliditet 2006-2015 Tidaholms Kommun Soliditet
Soliditeten är jämförelsevis god. Soliditetsmåttet 
visar	hur	stor	del	av	tillgångarna	som	är	finansie-
rade med eget kapital. Den redovisas ovan både 
med och utan pensionsskuld. (Från och med 
1998 gäller nya redovisningsprinciper för beräk-
ning av pensionsskuld.)
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Låneskuld och borgen,Tidaholms Kommun 
(Milj kr i löpande priser)  

Procent av externa utgifter

Likvida medel (tkr) 2013 2014 2015
Skattefinansierad	
verksamhet

75 685 79 204 104 781

Kommunen 61 818 69 397 95 239
Skatteskuld inlösen 
pension

3 397

AÖS 4 306 3 643 3 378
Återstående 
pensionsmedel

6 164 6 164 6 164

Pensionsfond
VA-verk 2 115 1 682 4 863
Renhållningsverk 3 468 5 181 6 306

Summa 81 268 86 067 115 950
Medel tillhörande AÖS (Avfall Östra Skaraborg) ingår också i 
likviditeten.

Finansiering
Lån
Lånepolicyn	för	Tidaholms	kommun	skall	vara	att	
undvika	upplåning	till	investeringar	i	skattefinan-
sierad verksamhet. Lån kan förekomma inom af-
färsdrivande verksamhet. 

Kommunens låneskuld inkl kortfristig del uppgick 
vid början av år 2015 till 146 112 tkr och vid årets 
slut till 137 495 tkr. 

Milj kr i löpande priser

Likvida medel
Likvida medel uppgick till 115 950 tkr (86 067 
tkr) vid årsskiftet. Likvida medel ställt i relation till 
externa utgifter uppgår till 14,0 %. Likvida medel 
ställda i relation till kortfristiga skulder uppgår till 
67,8 %. 

Nedan syns likvida medel och rörelsekapital i 
procent av externa utgifter samt i miljoner kronor.
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Verksamhetens nettokostnad, 
Tidaholms kommun:
Procent av skatter och statsbidrag

Not: Exklusive jämförelsestörande poster Anm. I begreppet verksamhetens nettokostnad ingår även avskriv-
ningar och pensionsskuldens förändring men exklusive jämförel-
sestörande poster.

Verksamhetens nettokostnad, 
skattefinansierad verksamhet:
Procent av skatter och statsbidrag

Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad ställt i relation till 
skatteintäkter och generella statsbidrag beskri-
ver hur mycket den löpande verksamheten tagit i 
anspråk	av	tillgängliga	resurser.	För	den	skattefi-
nansierade verksamheten har år 2015 95,3 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag gått till 
att	finansiera	den	löpande	driften	i	form	av	nämn-
dernas verksamhet. Motsvarande andel för 2014 
var 99,9 % före jämförelsestörande poster.

Verksamhetens nettokostnader före jämförelse-
störande poster andel av skatteintäkter

2014 2015
Tidaholms	kommun,	tkr 608 966 608 655
Skattefinansierad	
verksamhet, tkr

610 616 610 539

Skatteintäkter, tkr 611 037 640 906
Andel nettokostnader 
Tidaholms	kommun,	%

99,7 % 95 %

Andel nettokostnad skatte-
finasierad	verksamhet,	%

99,9 % 95,3 %

EKONOMISK ANALYS - KOMMUN

Lokal utvecklingsreserv
I 2013 års bokslut avsattes medel av de återbetalade AFA-sjukförsäkringsavgifter 
som erhölls detta året till en lokal utvecklingsreserv.

Medlen i den lokala utvecklingsreserven ska kunna disponeras för:
• förbyggande sociala insatser
• investeringar/satsningar som stärker kommunens utveckling enligt särskilda 

riktlinjer.

Under året har 94 tkr diponerats och reserven är vid utgången av 2015 på 11 998 
tkr.
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Investeringar
Totalt	har	investeringarna	i	materiella	anläggningstillgångar	uppgått	till	50	563	tkr	
för	Tidaholms	kommun.	(Se	detaljerad	investeringsredovisning	på	sidan	72-75)

Dessa fördelas på
• Skattefinansierad	verksamhet	42	469	tkr
• VA-verk 7 735 tkr 
• Renhållningsverk 359 tkr

För	den	skattefinansierade	verksamheten	ingår	bland	annat	följande	investerings-
projekt: 
• Renovering och tillbyggnad av förskolan Björnen
• Nybyggnation av förskola med fem avdelningar
• Ny matarled Marbodal (projektering och upphandling)
• Renovering Kungsbron
• Digitala informationstavlor
• Flytt av Kulturskolans lokaler och ombyggnad av lokaler för undervisning SFI, 

Smedjegatan
• Exploateringsområde Södra Helliden etapp 3

Projekten avseende förskolorna syftar till att möjliggöra avveckling av förhyrda 
förskolemoduler. Under en övergångstid beräknas dessa användas för klassrum 
grundskola och förskoleklass på grund av ökat elevantal.

För den affärsdrivande verksamheten ingår bland annat projekten:
• Kväverening vid reningsverk. Projektstart hösten 2015.
• Reservvattentäkt, projektering

En lokalbehovsplan har framtagits till hösten 2015 och skall utgöra underlag för 
den framtida lokalplaneringen.

Investeringar, upplåning,Tidaholms
Kommun (Milj kr i löpande priser
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Utfall per nämnd
I kommunbidragsavräkningen för 2015 uppvisar nämnderna en avvikelse mot 
kommunbidragen på 24 329 tkr (se sid 71).

Social- och omvårdnadsnämnden redovisar ett överskott på 9 605 tkr, varav över-
skottet för individ- och familjeomsorgsverksamheten uppgår till 4 762 tkr, migra-
tionsverksamheten 5 051 tkr. Omvårdnadsförvaltningen -320 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för år 2015 ett överskott på 6 007 tkr. 

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 354 tkr. 

Kommunstyrelsens verksamhet uppvisar ett underskott på -664 tkr, framförallt be-
roende på större ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag. Den gemensam-
ma lönepotten ett överskott på 530 tkr samt ej disponerade medel från den sk 
bufferten 6 990 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på -296 tkr.

Tekniska	nämnden	redovisar	ett	överskott	på	1	803	tkr	för	den	skattefinansierade	
delen av nämndens verksamhet. I nämndens verksamhet skall beaktas att här in-
går Brukets industriområde (IAC) från och med år 2012. År 2015 är fjärde verksam-
hetsåret och mot budget redovisas ett överskott på 1 451 tkr. Betraktas Brukets 
industriområde som en affärsverksamhet bör även resultatet innehålla kapitalkost-
nader. Resultatet uppgår då till  -3 479 tkr.

Ytterligare	 information	 om	 nämndernas	 verksamheter	 och	 ekonomi	 återfinns	 i	
verksamhetsberättelser för respektive nämnd.

Kommunens budgetmodell bygger på att över- och underskott i verksamheterna 
tas med till kommande år efter prövning.

EKONOMISK ANALYS - KOMMUN
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Kommunstyrelse

Årets verksamhet 
Kommunens målstyrningsarbete nystartade inför år 2015 och har utvecklats vä-
sentligt inför den Strategiska planen för år 2016-2018. Arbetet med målstyrnings-
programmet och resursfördelningen kommer att fortsätta att utvecklas, analyseras 
och utvärderas.

Sammanfattningsvis redovisas här några exempel vad har hänt under år 2015:
• Kommunens modell för styrning och ledning har utvecklats utifrån kommu-

nens vision med mål, beskrivning av målområden och koppling till politiska 
prioriteringar

• En framtagen strategi för ett bättre företagsklimat
• Ny budgetprocess samt fortsatt arbete för en ekonomi i balans
• En utvecklingsberedning har tillsatts
• En omorganisation har genomförts av kommunledningsförvaltningen
• Revidering av reglementen har påbörjats under 2015
• Tjänst	som	kvalitets-	och	verksamhetsutvecklare	har	tillsatts
• En ärendehanteringsplan har framtagits
• Kommunens arbete med frågor i anslutning till FN´s barnkonvention pågår
• Informations- och marknadsföringssatsningar  av kommunen i form av digitala 

infartsskyltar, ny julbelysning och dekorationer samt att kommunens plante-
ringar har fått en uppfräschning

FöretagarCentrum arbetar för näringslivs- och kommunutveckling genom: 
• att skapa förutsättningar för ett förbättrat företagsklimat 
• att skapa mötesplatser och olika forum för dialog mellan näringslivet, kommu-

nen och andra aktörer
• att arrangera aktiviteter för invånare, besökare och handel, både i egen regi 

och genom stöttning av andra arrangörers event  
• att stimulera nyetableringar
• att öka nyföretagandet genom Sommarlovsentreprenörer och samarbeta med 

NyföretagarCentrum 
• att stimulera för utveckling av besöksnäringen
• att utveckla handeln och stadens centrum
• aktiviteter för långsiktig kompetensförsörjning

Analys av ekonomiskt utfall 
Kommunstyrelsens verksamhet är av skiftande slag (politik, kommungemensam-
ma poster som pensionsubetalningar, lönepott, anslag för oförutsedda behov, ex-
tern verksamhet och servicefunktioner). Kommunen redovisar ökade kostnader 
jämfört med budget för pensionsutbetalningar/premier samt att kostnader för bo-
stadsanpassningbidrag uppvisar en kraftig avvikelse pga omfattande anpassning-
ar	under	året.Totalt	uppvisar	kommunstyrelsens	verksamhet,	(exkl	gemensam	lö-
nepott och s k buffert) ett underskott på 664 tkr år 2015. I budget för år 2015 fanns 
en s k buffertpost på ursprungligen 9 000 tkr. Disposition ur denna har uppgått till 
2 010 tkr. Anslaget för gemensam lönepott uppgick ursprungligen till 10 527 tkr. Ett 
överskott på 530 tkr redovisas.  

Ordförande: Anna-Karin Skatt
Förvaltningschef: Eva Thelin
Antal årsarbetare: 35
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Barn- och utbildningsnämnd

Årets verksamhet
Måluppfyllelse
Under 2015 har barn- och utbildningsnämnden uppnått sju av åtta mål i Strategisk 
Plan	för	Tidaholms	kommun	2015-2017.	Nämnden	har	bland	annat	uppnått	mål	
som	handlar	om	att	fler	personal,	barn	och	elever	ska	känna	sig	 trygga,	att	fler	
barn ska vara kulturellt aktiva på fritiden, att en högre andel elever ska ta gymna-
sieexamen	inom	planerad	tid	och	att	fler	elever	ska	delta	i	Företagande	för	en	dag,	
Ung företagsamhet och Sommarlovsentreprenörerna.

Skollokaler
Under året har renovering och utbyggnad av förskolan Björnen färdigställts. Bygg-
nation av nya förskolan Helliden har påbörjats och beräknas vara klar under år 
2016.	De	 förskoleavdelningar	 som	 i	Tidaholms	 stad	har	 drivits	 i	 hyrda	moduler	
kommer	då	att	ha	flyttat	in	i	nya	egna	lokaler.	Modulerna	har	inte	avetablerats,	de	
hyrda lokalerna behöver fortsätta att användas av andra verksamheter; fritids, för-
skoleklass och grundskola. Renovering av utbildningslokaler på Smedjegatan är 
färdig, och verksamhet för SFI och IMSPR bedrivs där i nyrenoverade lokaler med 
start	vårterminen	2016.	På	Smedjegatan	har	även	Kulturskolan	flyttat	in	efter	reno-
vering av lokaler som tidigare använts av Rudbecksgymnasiet hantverksprogram.

Nyanlända elever
Semesterbyskolan har drivits vid Hökensås semesterby för elever 

som är placerade av Migrationsverket. Säsongen 2014-2015 var 
elevantalet ca 30 elever, och säsongen 2015-2016 är elevanta-
let ca 50 elever. 

Riktade statsbidrag
Under år 2015 har förvaltningen beviljats bidrag för att delta i 
riktade satsningar på förskola och grundskola åk 1-3; statsbi-

drag för mindre barngrupper i förskolan, samt lågstadiesatsning-
en som skall verka för att pedagogerna får mer tid med eleverna 

i skolan. Förvaltningen fortsätter att ta del av redan tidigare upp-
startade	satsningar	med	statsbidragsfinansiering;	såsom	karriärtjänster,	

lov- och sommarskola, skapande skola, kvalitetsäkrande åtgärder i förskola, 
lärarlyft, läxhjälp, matematiklyft och lärlingsutbildning.

Analys av ekonomiskt utfall
Barn- och utbildningsförvaltningens resultat för 2015 är ett överskott på 6 007 tkr.

Förskolan har en positiv avvikelse år 2015 pga. lägre personalkostnader än 
budgeterat. Avvikelsen i grundskola och gymnasieskola beror på att intäkter, 
statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket, varit högre än budgeterat. Från 
skolverket har verksamheterna sökt och erhållit statsbidrag för karriärtjänster. 
Från Migrationsverket söks bidrag i efterhand för asylsökande elever. Inom vux-
enutbildningen har intäkter till SFI varit högre än budgeterat pga. ökat elevantal.

Barn- och utbildningsnämnden har år 2015 haft att beakta ett ackumulerat un-
derskott om -1 709 tkr. 2015 års positiva resultat har inneburit att underskottet är 
täckt.

Ordförande: Per-Erik Thurén
Tf.Förvaltningschef: Eva Thelin
Antal årsarbetare: 438
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Social- och omvårdnadsnämnd 
Socialförvaltningen

Årets verksamhet 
Minskade kostnader för försörjningsstöd
Kostnaderna för försörjningsstöd har, i jämförelse med år 2014, minskat. Anled-
ningen till detta är att antalet hushåll som varit i behov av försörjningsstöd minskat 
samt att den genomsnittliga bidragstiden för ungdomar blivit kortare. 

Många orosanmälningar
Under 2015 har antalet anmälningar avseende oro för att barn och unga far illa 
ökat dramatiskt. Antalet anmälningar har under 2015 ökat, från en redan mycket 
hög nivå med 355 anmälningar 2014, till 489 anmälningar under 2015. 

Placeringar av barn
Social- och omvårdnadsnämnden har placera åtta barn i familjehem eller på be-
handlingshem. Fyra av de åtta placeringarna genomfördes med stöd av tvångslag-
stiftningen LVU och efter beslut i förvaltningsrätten. Under hela eller del av år 2015 
var 27 barn placerade i familjehem. Under hela eller delar av året har 10 barn varit 
placerade på institution.

Vård av missbrukare
Social- och omvårdnadsnämnden har under del av året vårdat en missbrukare 
med stöd av tvångslagstiftningen och sex personer har vårdats under frivilliga for-
mer. Gruppverksamheten för missbrukare har bedrivits tillsammans med Hjo och 
Tibro	kommuner.

Fler ensamkommande barn än väntat
Under 2015 har social- och omvårdnadsnämnden ansvarat för mottagande av en-
samkommande barn samt ansvaret för att anordna boende för de ensamkomman-
de barnen. Kommunen hade för 2015 en överenskommelse med migrationsverket 
om att hålla 10 platser tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket anvisa-
de	under	året	79	ensamkommande	barn	till	Tidaholm.	Under	året	har	social-	och	
omvårdnadsnämnden haft ansvar för 93 ensamkommande barn. 

Analys av ekonomiskt utfall
Socialförvaltningen har för verksamhetsåret 2015 gjort ett överskott mot budget 
med 4 762 tkr. Överskottet förklars med att antalet hushåll som varit i behov av 
försörjningsstöd minskat samt att den genomsnittliga bidragstiden också minskat.

När det gäller familjehemsvård och institutionsvård har några placeringar 
avslutats tidigare än beräknat och barn har omplacerats till billigare 
vårdformer.	Ansvaret	för	placerade	barn	har	också	överflyttats	till	
annan kommun. Nämnden har i fem placeringsärenden fått stora 
delar av kostnaderna täckta via bidrag från migrationsverket. 

Integrationsverksamheten har gjort ett överskott med 5 051 tkr, 
detta beroende på att integrationsorganisationen inte varit helt 
bemannad. Försörjningsstödskostnader inom integrationsverk-
samheten har en fördröjning med två år.

Ordförande: Christer Johansson
Förvaltningschef: Bengt Höglander
Antal årsarbetare: 49,87
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Ordförande: Christer Johansson
Förvaltningschef: Anna-Lena Skatt
Antal årsarbetare: 420,1

Social- och omvårdnadsnämnd 
Omvårdnadsförvaltningen

Årets verksamhet
Hemtjänst
Behovet av insatser har visat en vikande trend de senaste fyra åren även om det 
kan vara stora svängningar under året. Under 2015 har dock det totala antalet 
beviljade timmar för hemvård och hemsjukvård ökat med 6 % jämfört med 2014.
 
Arbetsmarknad 
Från 2015 har ett beslut tagits om att ”en väg in” via AME ska gälla för subventio-
nerade anställningar för kommunen som helhet. Dessa anställningsformer är det 
viktigaste	 redskapet	 inom	AME	 för	att	kunna	göra	stegförflyttningar	 för	 individer	
som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Ett projekt för att stödja en utveckling av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) 
har påbörjats. Första delen av projektet handlar om att Yttre hemtjänst knoppas 
av från kommunen och blir en fristående verksamhet. Verksamheten kommer att 
behöva kommunalt stöd. ASF har till syfte att integrera människor i samhälle och 
arbetsliv. ASF skapar också delaktighet för medarbetarna. Eventuella vinster åter-
investeras i verksamheten.

Under året har också utvecklingen av sysselsättningsverksamheten Pyramiden 
fortsatt. Syftet med denna sysselsättning är att kunna erbjuda ett alternativ som 
ska vara mer strukturerat och arbetsliknande. Detta för att personer, framförallt 
ungdomar, som har en mer utvecklad funktionsnivå inte ska fastna i daglig verk-
samhet utan beredas möjlighet att kunna utvecklas vidare mot arbete.  

Äldreboende
I	 kommunen	 finns	 fyra	 äldreboenden;	 Hellidshemmet,	 Lindängen,	Midgård	 och	
Solvik. Under året har Midgårds och Lindängens äldreboende gått ihop till en en-
het samtidigt som antalet platser minskat. Sammanlagt omfattar de nu 164 platser. 
Tillgången	på	boendeplatser	har	varit	större	än	efterfrågan	under	2015.	Så	har	det	
sett ut de senaste tre åren trots att andelen äldre ökar i samhället.  

Funktionsnedsättning
Personer som inte har något arbete har rätt till stöd för att få en meningsfull sys-
selsättning på dagarna. Olika former av daglig verksamhet ger arbete åt funktions-
hindrade både i kommunens regi och bland externa företag. Brukarnas individuella 
behov tillgodoses med personalstöd och omfattningen av verksamheten har ökat 
under 2014 och 2015. 

För	barn	och	ungdomar	med	 funktionsnedsättningar	finns	 insatser	som	t	ex	av-
lastningshem, korttidstillsyn och boenden. Insatserna ska utformas så att de syftar 
till att ge ökad självständighet. Behovet av korttidstillsyn är störst under skolloven. 
Verksamheten för korttidstillsyn har utökats under 2015.

De senaste åren har också behovet av stöd- och gruppboenden ökat.

Analys av ekonomiskt utfall
Omvårdnadsförvaltningens budgetram uppgår till 197 128 tkr. Nettot uppgår till 
197 447 tkr och avviker från budget med - 319 tkr vilket motsvarar 0,16 %. Det är 
inom verksamhetsområdena hemvård och funktionsnedsättning som avvikelserna 
från budgeten är störst. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kultur- och fritidsnämnd

Årets verksamhet
Allmän kulturverksamhet 
2015	var	ett	intensivt	år	med	digital	sändning	av	Göteborgs	filmfestival,	Rigoletto-
veckan i operatältet, utomhusbio och konstnatten. Under sommaren genomfördes 
återigen	ett	Litografiskt	symposium	i	Tidaholm.	Kommunen	bidrog	med	pengar	och	
andra tjänster, liksom tidigare gånger.

Fritidverksamhet 
Tillsammans	med	elva	föreningar	kunde	i	juni	en	idrottsskola	genomföras	för	an-
dra året. På Hellidsberget färdigställdes ny belysning på elljusspåret. Under året 
genomfördes en genomlysning av föreningsbidragen med fokus på fördelning av 
resurser utifrån nämndens bidragsregler och målsättning för idrotts- och fritidslivet.

Biblioteksverksamhet 
Ett utvecklingssamarbete mellan biblioteken i Skaraborg har inletts 
genom en förstudie och inledande projekt. I förlängningen kan 
detta	innebära	minskade	kostnader	för	IT,	att	bättre	kunna	möta	
förändringar	 i	mediavanor,	efterfrågan	och	nya	behov	från	fler	
biblioteksbrukare med andra språk och kulturer samt nya lös-
ningar för att tillhandahålla e-resurser.

Ungdomsverksamhet 
Godsmagasinet har varit mycket välbesökt och trenden har va-
rit ökande under hösten. Hela verksamheten på Godsmagasinet 
har	under	året	 förändrats.	Många	besökare	är	nyanlända	 i	Tida-
holm och Sverige. Sommarkollot på Gamla Köpstad med nio deltaga-
re genomfördes i samverkan med social- och omvårdnadsnämnden för 
andra året. 

Museiverksamhet 
Tidaholms	museum	 utvecklade	 basutställningen.	 Årets	 sommarutställning	 hette	
”Bläck”. Nytt för 2015 var en höstutställning som hette ”112- på liv och död”.  Bud-
geten för att utveckla och genomföra utställningar är mycket begränsad. Därför 
skulle ett tillskott på 100 tkr behövas för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå. 

Turismverksamhet 
I mars 2015 samlokaliserades turistbyrån med muséet vilket ledde till ökade be-
sökstal och möjlighet att tillfälligt, vid större arrangemang, utlokalisera turistbyrån 
för bättre service till besökare.

Analys av ekonomiskt utfall
Kultur- och fritidsnämndens totala resultat 2015 visar ett resultat på -296 tkr jäm-
fört med kommunbidraget. Det är i synnerhet fritidsverksamhetens resultat, som 
påverkar	negativt	med	-470	tkr.	Detta	beror	främst	på	att	badhuset	lockar	fler	besö-
kare efter renoveringen och att det medfört behov av ökade personalresurser som 
bara	delvis	kunnat	finansieras	med	ökade	intäkter.	Övriga	verksamheter	redovisar	
ett resultat nära budget.

Ordförande: Bengt Karlsson
Förvaltningschef: Pema Malmgren
Antal årsarbetare: 26
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Miljö- och byggnämnd

Årets verksamhet
Trafikansvarig ny på förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden har under året ingått ett samarbetsavtal inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet mellan kommuner i Skaraborg. Från och med 2015-11-
01 har nämnden tagit över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst och därmed 
har	förvaltningen	utökats	med	en	funktion:	Trafikansvarig.

Detaljplaner ska möjliggöra bostadsbygge
Nämnden	 har	 arbetat	 med	 ett	 flertal	 detaljplaner	 som	möjliggör	

byggnation av lägenheter och småhus som exempelvis Kungs-
broområdet (45-55 lgh), Kv. Järnskog (50 lgh) och Alpklockan 
(11 småhustomter).

Bygglov
Under året har bygglov för nybyggnation beviljats för 3 enbo-
stadshus och 2 fritidshus, inga bygglov för radhus har beviljats. 
Utöver detta har det tagits 173 beslut av bygglovshandläggaren 

som rör bygglov, installation av braskaminer, marklov, rivnings-
lov med mera. Förvaltningen har tagit emot 58 ansökningar om bo-

stadsanpassningsbidrag.

Tillsyn
Förvaltningen har genomfört 99 tillsynsbesök på verksamheter inom miljö- och 
hälsoskydd och klarade målet enligt tillsynsplanen (96). Bland annat har det gjorts 
tillsynsbesök på lantbruk, miljöfarlig verksamhet C+U, förskolor, tillfälliga boenden 
och badhus. Livsmedelstillsynen genomfördes enligt fastställd kontrollplan och 
planen uppfylldes. 

Analys av ekonomiskt utfall
Det ekonomiska utfallet blev +354 tkr. Plusresultatet förklaras främst av att budge-
terade personalkostnader inte har uppnåtts.

Ordförande: Tony Pettersson
Förvaltningschef: Peter Lann
Antal årsarbetare: 11
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Teknisk nämnd

Årets verksamhet
Nybyggnation och renovering
• Tillbyggnad/renovering	av	Björnens	förskola	har	färdigställts.
• Nybyggnad av ny förskola på Södra Helliden pågår.
• Arbetet med att färdigställa lokaler för SFI på Smedjegatan 11 har slutförts.
• Nytt tak har anlagts på Barnens Hus.

Trafik och utomhusmiljö
• Gång- och cykelväg på Västra Drottningvägen har färdigställts.
• Gång- och cykelväg på Forsgatan och von Essens väg har färdigställts.
• Trafikreglering	vid	Ekedalens	skola	har	utförts.
• Ombyggnadsarbeten på Kungsbron och Centralbron har slutförts.
• Nya bryggor vid Havssjön har anlagts. 
• Lekplatsen vid Granbacken har renoverats och beslut har tagits om att avveck-

la ett par andra lekplatser som inte godkänts vid besiktning.
• Kontrollplan för täckning av deponin har godkänts av länsstyrelsen och arbetet 

med återställningen ska vara slutförd 2017.

Övrigt
• Arbetet med kväverening vid Avloppsreningsverket har påbörjats och ska vara 

färdigställt under våren 2016.

Skadegörelse och buskörning
Vi har märkt en ökad skadegörelse samt en inbrottsvåg under året. Åtgärder har 
vidtagits för att om möjligt minimera detta framöver. Buskörning i kommunen har 
gjort	att	vissa	trafikåtgärder	utförts	för	att	förhindra/försvåra	för	dem	som	inte	upp-
träder	korrekt	i	trafiken.

Analys av ekonomiskt utfall
De	skattefinansierade	enheterna	gör	ett	överskott	på	cirka	1,8	mkr	för	2015.	I	dessa	
ingår även Brukets Industriområde (1,5 mkr), pengar som kommer att användas 
för att täcka kapitalkostnader på anläggningen. En kundförlust för lokalhyra har 
bokförts, 628 tkr.

Skadegörelse och åtgärder efter storm samt återställningskostnader liksom ökad 
bevakning har medfört att medel  tas ur den ingående balansen för Skaderegle-
ringskontot.

Den milda väderleken har medfört att kostnader för snörenhållning och även vär-
me har blivit lägre. Detta gör att vi kunnat hålla budget, även om den baseras på 
en 90 % nivå av normalår.

VA-enheten redovisar ett överskott, detta beror på att projektet med kväverening 
inte kommit igång förrän i höst och därför har inga lån tagits upp innan i december. 
Avskrivningar och amorteringar var budgeterade från och med 2015-01-01.

Renhållningsenheten uppvisar också ett överskott, 500 tkr av detta beror på en 
återbetalning efter att kommunen betalat för höga avgifter för förbränning.

Ordförande: Lennart Rehn
Förvaltningschef: Kjell Jonsson
Antal årsarbetare: 76
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Resultaträkning - koncern (tkr) Not 2015 2014
Verksamhetens intäkter 285 284 263 969
Verksamhetens kostnader -821 280 -801 953
Avskrivningar -51 444 -49 433
Verksamhetens nettokostnader -587 440 -587 417
Jämförelsestörande intäkter 5 759
Jämförelsestörande kostnade
Verksamhetens nettokostnader efter 
jämförelsestörande poster -581 681 -587 417
Skatteintäkter 498 927 482 083
Generella stadsbidrag, utjämning och fastighetsavgift 141 979 128 954
Finansiella intäkter 469 1 099

Finansiella kostnader -10 972 -12 213
Resultat för extraordinära poster 48 722 12 506
Bokslutsdispositioner
Skattekostnader -208

Uppskjuten skatt -1 806 -1 283
Årets resultat 46 708 11 223
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster 6 40 949 11 223

EKONOMISK REDOVISNING - KONCERN

Kassaflödesrapport - koncernen (tkr) Not 2015 2014
Den löpande verksamheten
Årets resultat 46 708 11 223
Justering för av- och nedskrivningar 51 444 49 433
Justering för gjorda avsättningar -591 -487
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 3 243 1 752
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 100 804 61 921
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -8 681 -1 744
Ökning/minskning förråd och varulager 162 1 350
Ökning/minskning kortfristiga skulder 22 237 32 624

Kassaflöde från den löpande verksamheten 114 522 94 151
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -97 267 -59 140

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1 222 896
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 473 369
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar	 -13 -23
Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 585 -57 898
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld -20 986 -22 136
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 986 -22 136
Årets kassaflöde -2 049 14 117
Likvida medel vid årets början 100 629 86 512
Likvida medel vid årets slut 124 191 100 629

Redovisning - Koncern
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EKONOMISK REDOVISNING - KONCERN

Balansräkning - koncernen (tkr)  - Tillgångar Not 2015 2014
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggn. och tekn. Anläggningar 852 477 807 158
Maskiner och inventarier 29 543 28 840

Summa materiella anläggningstillgångar 882 020 835 998

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 1 3 448 3 251
Uppskjuten skatt 18 600 19 366
Långfristiga fordringar 63 137
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 111 22 754
Summa anläggningstillgångar 904 131 858 752
Bidrag till infrastruktur
Medfinansiering	E20 5 200 5 600
Summa bidrag till infrastruktur 5 200 5 600

Omsättningstillgångar
Förråd 4 529 4 691
Fordringar 2 82 710 74 081
Kassa och bank 124 191 100 629
Summa omsättningtillgångar 211 430 179 401

Summa tillgångar 1 120 761 1 043 753

Balansräkning - koncernen (tkr)  
- Eget kapital, avsättningar och skulder

Not 2015 2014

Årets resultat 46 708 11 223

Resultatutjämningsreserv 12 613 12 613

Lokal utvecklingsreserv 11 998 12 092

Övrigt eget kapital 354 263 343 042

Eget kapital 425 582 378 970

Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser 5 434 4 544

Avsättn. bidrag till infrastruktur 6 000 6 000

Avsättning latent skatt 23 552 22 514

Summa avsättningar 34 986 33 058

Lån i banker och kreditinstitut 408 761 426 466

Investeringsinkomster 2 059 401

Långfristiga skulder, totalt 410 820 426 867

Leverantörsskulder 29 028 42 079

Övriga kortfristiga skulder 3 220 345 162 779

Kortfristiga skulder, totalt 249 373 204 858

Summa skulder 660 193 631 725

Skulder, avs. och eget kapital 1 120 761 1 043 753

Ansvarsförbindelser (tkr)  Not 2015 2014
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 4 185 487 186 107

Borgen och andra förpliktelser 5 34 295 34 542

Summa ansvarsförbindelser 219 782 220 649
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EKONOMISK REDOVISNING - KONCERN

Noter – koncernen (tkr)

Not 1: Finansiella anläggningstillgångar
2015 2014

Swedbank 23 23
Companion 10 10
Tolkförmedling	Väst 13
Grundfond	Tidaholm-Hökensås	
semesterby 10 10

Bredband Östra Skaraborg 1) 2 590 2 548
Aktier i Netwest 142
Kommuninvest 2) 660 660
Summa 3 448 3 251

1) Ägarandel 25%, org nr 556673-3175
2)Insatsen hos Kommun Invest värderas till anskaffningsvärde. 
Överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på 
inbetalda medlemsinsatser har nästan omgående gått tillbaka 
till Kommun Invest för att öka kapaitalet. Detta är enligt RKRs 
yttrande inte att beakta som en intäkt i kommunen och värdet på 
insatsen har inte skrivits upp. Enligt Kommun Invest är värdet på 
Tidaholms	andel	3	341	tkr	(2	427	tkr)	vid	årsskiftet.	

Not 2: Övriga kortfristiga fordringar
2015 2014

Förutbet kostn/Uppl intäkt 44 022 24 072
Fakturafordran 7 957 12 567
Konsumtionsavgift 22 897 30 005
Mervärdesskatt 6 875 6 405
Övrigt 959 1 032
Summa 82 710 74 081

Not 3: Övriga kortfristiga skulder
2015 2014

Pensioner individuell exkl 
löneskatt 16 681 16 931

Semesterlöneskuld 30 451 31 196
Arbetsgivaravgift 9 825 8 971
Källskatt 8 277 7 659
Förutbet int/uppl kostn 67 872 39 624
Moms 1 180 1 458
Kortfr del lån 17 965 21 006
Avräkning AÖS 1) 5 501 5 510
Utnyttjad checkräkningskredit 52 755 27 144
Övrigt 6 791 3 100
Skuld VA-kollektivet 3 047 180
Summa 220 345 162 779

1)	Från	1	oktober	2011	debiterar	Tidaholms	kommun	Falköpings	
kommuns renhållningsavgifter för AÖS (Avfallshantering Östra 
Skaraborg) räkning 

Not 4: Pensionsskuld
Upparbetad skuld fr.o.m 1998 samt garanti- och visstidspensio-
ner redovisas som avsättning i balansräkningen. Individuell del 
som kommer att utbetalas under mars månad 2016 redovisas 
som kortfristig skuld. Beräknad löneskatt (24,26 %) ingår i 
beloppen. 
Pensionsskuld upparbetad före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse dvs. utanför balansräkningen. Uppgifterna om 
pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av KPA per 
2015-12-31.

2015 2014
Ingående ansvarsförbindelse 149 771 157 074
Aktualisering -176
Ränteuppräkning 1 073 1 117
Basbeloppsuppräkning 1 787 317
Nyintjänande förtroendevalda 417
Bromsen -1 205
Övrig post 1 957 -2 572
Årets utbetalningar -5 556 -4 960
Summa pensionsförpliktelser 149 273 149 771
Löneskatt 36 214 36 336
Utgående 
ansvarsförbindelser 185 487 186 107

Aktualiseringsgrad 97% 97%

Not 5: Borgen och andra förpliktelser
2015 2014

Borgen o förlustansvar, 
egna hem o småhus 180 216

Borgen o andra förpliktelser 2 748 2 958
Övriga ansvarsförbindelser 49 50
Tidaholms	Energi	AB-
företagsinteckning 31 318 31 318

Summa 34 295 34 542

Not 6: Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster

2015 2014
Årets resultat 46 708 11 223
Jämförelsestörande poster

Återbetalning av AFA-pengar 5 957
Summa jämförelsestörande 
poster 5 957 0

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster 40 751 11 223
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De kommunala bolagens resultaträkning 

Tidaholms 
Energi AB  
Koncern

Tidaholms 
Energi AB Moder

Tidaholms 
 Elnät AB

Tidaholms 
Bostads AB

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Intäkter 89 594 91 604 60 056 61 778 38 774 38 061 19 801 19 417
Kostnader -56 124 -58 078 -48 109 -47 153 -25 483 -27 146 -14 575 -14 183
Avskrivningar -16 802 -16 619 -7 848 -7 793 -3 881 -3 753 -2 300 -2 213
Periodens/årets 
rörelseresultat 16 668 16 907 4 099 6 832 9 410 7 162 2 926 3 021

Finansiella intäkter 59 73 1 664 1 648 32 39 12 40
Finansiella kostnader -6 873 -7 207 -3 835 -4 210 -1 638 -1 629 -2 018 -2 296

Resultat efter finansiella 
poster 9 854 9 773 1 928 4 270 7 804 5 572 920 765

Bokslutsdispositioner -7 800 -5 570

Resultat före skatt 9 854 9 773 1 928 4 270 4 2 920 765

Årets skatt -208 -198
Uppskjuten skatt -1 806 -1 283

Årets resultat 7 840 8 490 1 730 4 270 4 2 920 765

Interna mellanhavanden
Ett	antal	transaktioner	sker	mellan	de	olika	bolagen	inom	koncernen	i	Tidaholms	
kommun. I den sammanställda redovisningen elimineras dessa transaktioner. 
Nedanstående tabell ger en bild av dessa transaktioner. 

Tidaholms	energi	säljer	el	och	IT-tjänster	till	övriga	enheter	inom	koncernen,	Tida-
holms kommun hyr lägenheter av bostadbolaget. Kommunen säljer administrativa 
tjänster	till	dotterbolagen.	Vid	årsskiftet	finns	inga	interna	långfristiga	lån	utan	de	
fordringar	och	skulder	som	finns	är	kortfristiga.	Däremot	finns	det	kommunal	bor-
gen gentemot dotterbolagen för de externa lån de har.

EKONOMISK REDOVISNING - KONCERN

Koncernmellanhavanden, Resultaträkningen

Säljare Köpare
Kommun TBAB TEAB Summa

Kommunen 1 208 1 043 2 251
Tidaholms	Bostads	AB 2 443 2 443
Tidaholms	Energi	AB	-	Koncern 11 280 2 874 14 154
Summa interna köp/försäljning 13 723 4 082 1 043 18 848

Balansräkningen
Fordringar Skulder

Kommunn TBAB TEAB Summa
Kommunen 42 633 675
Tidaholms	Bostads	AB 244 244
Tidaholms	Energi	AB	-	Koncern 1 653 174 1 827
Summa interna fordringar/skulder 1 897 216 633 2 746
Aktiekapital och grundfond 775 10 400 11 175

Kommunal borgen 59 963 277 527 337 490
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Eliminering av övervärde på anläggning  i Teab
2015 2014

Anskaffningsvärde 2001 32 418 32 418
Ackumulerade avskrivningar -22 694 -21 073
Årets avskrivning -1 621 -1 621
Utgående värde 8 103 9 724

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. 

EKONOMISK REDOVISNING - KONCERN

Skillnader i redovisningsregler för kommun och bolag
Kommunen tillämpar redovisningsregler enligt Lagen om kommunal redovisning 
och rekommendationer från RKR.

TEAB	har	från	och	med	2014	börjat	tillämpa	redovisningsprinciper	enligt	K3	och	i	
och med det gjort en konvertering av ingående värden. 

TBAB	tillämpar	som	tidigare	redovisningsprinciper	enligt	K2.

Vid upprättandet av sammaställd redovisning är det kommunens redovisningsprin-
ciper som ska vara vägledande (RKR 8.2). Det kan vara nödvändigt att räkna om 
dotterföretags och därmed underkoncerners, resultat- och balansräkningar utifrån 
kommunens redovisningsprinciper. Vi bedömer här att skillnaderna som uppstått i 
och med att vi tillämpar olika redovisningsprinciper inte är av väsentlig karaktär och 
har därmed inte räknat om några värden.
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EKONOMISK REDOVISNING - KOMMUN

Resultaträkning - kommunen (tkr) Not 2015 2014
Verksamhetens intäkter 1 194 554 170 979
Verksamhetens kostnader 2 -769 246 -747 723
Avskrivningar 3 -33 963 -32 222
Verksamhetens nettokostnader -608 655 -608 966

Jämförelsestörande intäkter 4 5 759
Jämförelsestörande kostnader
Verksamhetens nettokostnader efter 
jämförelsestörande poster -602 896 -608 966

Skatteintäkter 5 498 927 482 083
Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift 5 141 979 128 954
Finansiella intäkter 6 581 1 202
Finansiella kostnader 7 -2 264 -2 926
Resultat före extraordinära poster 36 327 347

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat 36 327 347

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster 8 30 568 347

Kassaflödesrapport - kommunen (tkr) Not 2015 2014
Den löpande verksamheten
Årets resultat 36 327 347
Justering för ianspråktagna avsättningar -591 -487
Justering för av- och nedskrivningar 3 33 963 32 222
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 21 1 293 235
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

70 992 32 317

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 13 -13 678 504
Ökning/minskning förråd och varulager -65 60

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 31 354 14 276
Kassaflöde från den löpande verksamheten 88 603 47 157

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -51 785 -33 280
Investeringsbidrag till materialla anläggningstillgångar 1 222 896
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 473 30
Investeringar	i	finansiella	anläggningstillgångar -13 -10
Försäljning	av	finansiella	anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -50 103 -32 364

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld 18 -8 617 -9 994
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 617 -9 994

Årets kassaflöde 29 883 4 799
Likvida medel vid årets början 86 067 81 268
Likvida medel vid årets slut 115 950 86 067

Redovisning - Kommun
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Balansräkning - kommunen (tkr)
Tillgångar Not 2015 2014
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggn. och tekn. anläggningar 9 489 329 471 244
Maskiner och inventarier 10 24 949 24 755
Summa materiella anläggningstillgångar 514 278 495 999

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar, bostadsrätter mm 11 11 891 11 878
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 891 11 878

Summa anläggningstillgångar 526 169 507 877

Bidrag till infrastruktur

Medfinansiering	E20 12 5 200 5 600

Summa bidrag till infrastruktur 5 200 5 600

Omsättningstillgångar

Förråd 701 636

Fordringar 13 57 985 44 307

Kassa och bank 14 115 950 86 067
Summa omsättningstillgångar 174 636 131 010

Summa tillgångar 706 005 644 487

Eget kapital, avsättningar och skulder Not 2015 2014
Årets resultat 36 327 347

Resultatutjämningsreserv 12 613 12 613

Lokal utvecklingsreserv 11 998 12 092

Övrigt eget kapital 331  684 331 337

Eget kapital 15 392 622 356 389

Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser 16 5 434 4 544

Avsättn. bidrag till infrasturktur 17 6 000 6 000

Summa avsättningar 11 434 10 544

Lån i banker och kreditinstitut 18 128 878 137 495

Investeringsinkomster 19 2 059 401

Långfristiga skulder, totalt 130 937 137 896

Leverantörsskulder 26 925 24 540
Övriga kortfristiga skulder 144 087 115 118
Kortfristiga skulder, totalt 20 171 012 139 658
Summa skulder 301 949 277 554

Skulder, avs. och eget kapital 706 005 644 487

Ansvarsförbindelser (tkr) Not 2015 2014
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 22 185 487 186 107
Borgen och andra förpiktelser 23, 24 340 920 320 373
Summa ansvarsförbindelser 526 407 506 480
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Noter – kommunen (tkr)

Not 1: Verksamhetens intäkter
2015 2014

Taxor	och	avgifter 41 956 42 733
Hyror och arrenden 15 940 16 892
Bidrag 85 592 64 459
Försäljning av verksamhet 
och entreprenader 42 892 38 529

Övriga intäkter 17 203 16 787
Avgår interna poster -9 029 - 8 421
Summa 194 554 170 979

Not 2: Verksamhetens kostnader
2015 2014

Personalkostnader 498 185 480 198
Pensionskostnader o personal-
sociala omkostnader mm 34 587 33 179

Material, tjänster och övriga 
kostnader 220 502 217 844

Bidrag och transfereringar 24 601 24 522
Upplösning bidrag till statlig 
infrastruktur 400 400

Avgår interna poster -9 029 -8 420
Summa 769 246 747 723

Not 3: Avskrivningar
2015 2014

Fastigheter och anläggningar 26 976 25 844
Maskiner och inventarier 6 987 6 378
Summa 33 963 32 222

Not 4: Jämförelsestörande poster
2015 2014

Återbetalning AFA år 2004 5 759
Summa 5 759 0

Not 5: Skatteintäkter och generella 
statsbidrag

2015 2014
Utdebitering 22,07 22,07
Skatteintäkter 498 927 482 083
Kommunalskatt 499 357 483 362
Slutavräkningar -430 -1 279
Generella statsbidrag 
och utjämning 141 979 128 954

Inkomstutjämning 134 937 127 227
Kostnadsutjämning -13 035 -17 390
Kostnadsutjämning LSS -3 754 -6 038
Generella bidrag från staten 951
Regleringsbidrag/-avgift -489 2 919
Strukturbidrag 1 314 1 309
Fastighetsavgift 22 055 20 927
Summa 640 906 611 037

Not 6: Finansiella intäkter
2015 2014

Ränteintäkter externt 387 984
Ränteintäkter från dotterbolag 8 30
Utdelning aktier och andelar 3 2
Övriga	finansiella	intäkter 183 186
Summa 581 1 202

Not 7: Finansiella kostnader
2015 2014

Räntekostnader externt -2 104 -2 774
Räntekostnader pensionsavs. -61 -50
Övriga	finansiella	kostnader -99 -102
Summa -2 264 - 2 926

Not 8: Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster

2015 2014
Årets resultat 36 327 374
Jämförelsestörande poster:

Återbetalning av AFA-pengar 5 759
Summa jämförelse-
störande poster 5 759

Årets resultat 
exklusive jämförelsestörande 
poster

30 568 374
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Not 9: Fastigheter och anläggningar
2015 2014

Markreserv 14 208 14 153
Verksamhetsfastigheter 353 993 352 092
Fastighet för affärsverksamhet 20 951 23 622
Industrifastigheter 23 512 23 881
Publika fastigheter 
(Gator, vägar, parker mm) 46 903 41 643

Fastigheter för annan verksam-
het 1 869 1 935

Övriga fastigheter 4 373 4 140
Pågående ny, till- eller ombygg-
nad 23 520 9 778

Summa 489 329 471 244

Not 10: Maskiner och inventarier
2015 2014

Fordon 2 552 2 123
Övriga inventarier 22 397 22 632
Summa 24 949 24 755

Not 11: Värdepapper och andelar
2015 2014

Aktier 
Tidaholms	Bostads	AB	(helägt) 775 775
Tidaholms	Energi	AB	(helägt) 10 400 10 400
Swedbank 23 23
Delsumma aktier 11 198 11 198

Andelar
Tolkförmedling	Väst 13
Kommuninvest 1) 660 660
Coompanion 10 10
Delsumma andelar   663 670

Grundfondskapital  
Tidaholm-Hökensås	Semesterby 10 10
Delsumma grundfondskapital 10 10

Totalsumma 11 891 11 878
1) Insatsen hos Kommun Invest värderas till anskaffningsvär-
de. Överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på 
inbetalda medlemsinsatser har nästan omgående gått tillbaka 
till Kommun Invest för att öka kapaitalet. Detta är enligt RKRs 
yttrande inte att beakta som en intäkt i kommunen och värdet på 
insatsen har inte skrivits upp. Enligt Kommun Invest är värdet på 
Tidaholms	andel	3	341	tkr	(2	427	tkr)	vid	årsskiftet.		

Not 12: Bidrag till statlig infrastruktur
2015 2014

Bidrag till statlig infrastruktur 6 000 6 000
Upplösning -800 -400
Summa 5 200 5 600

Kommunfullmäktige har i avsiktsförklaring från maj 2013 beslutat 
sin	avsikt	att	medfinansiera	utbyggnaden	av	E20	upp	t	o	m	6	milj	
kr i 2013 års penningvärde (Kf § 55/2013). Bidraget redovisas 
i balansräkningen och upplöses på 15 år. Indexering av med-
finansieringsbeloppet	sker	t	o	m	utbetalningstidpunkten	enligt	
Trafikverkets	Infra-strukturindex	-	Investering	Väg.

Not 13: Kortfristiga fordringar
2015 2014

Kundfordringar 12 402 17 550
Konsumtionsavgifter 3 872 3 977
Fakturafordringar 6 363 11 724
Fakturafordringar AÖS 1) 2 167 1 849

Statsbidragsfordringar 21 172 81
Diverse kortfristiga fordringar 7 038 6 641

Mervärdeskatt 6 875 6 405
Skattekonto 50 154
Övriga 113 82

Förutbetalda kostnader 6 278 5 008
Upplupna intäkter 11 095 15 027

Upplupna skatteintäkter 9 233 7 926
Övriga upplupna intäkter 1 862 7 101

Summa 57 985 44 307
1)	Från	1	oktober	2011	debiterar	Tidaholms	kommun	Falköpings	
kommuns renhållningsavgifter för AÖS (Avfallshantering Östra 
Skaraborg) räkning

Not 14: Kassa och bank
2015 2014

Kassa 59 46
Bank 115 891 86 021
Summa 115 950 86 067

Kommunen har en checkkredit på 30 miljoner som ej var utnyttjad 
vid bokslutstillfället.

Not 15: Eget kapital
2015 2014

Ingående eget kapital 356 389 356 042
Nyttjande av lokal utv.reserv -94  
Årets resultat 36 327 347
Totalt eget kapital 392 622 356 389

Varav resultatutjämningsreserv 12 613 12 613
Varav lokal utvecklingsreserv 11 998 12 092
Varav övrigt eget kapital 368 011 331 684

Fullmäktige har under 2014 beslutat att avsätta 12 613 tkr av tidiga-
re års resultat till resultatutjämningsreserv samt att avsätta 12 092 
tkr till en lokal utvecklingsreserv.
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Not 16: Avsättning för pensioner
2015 2014

Specifikation - Avsatt till pensioner
Förmånsbestämd ålderspension
Avtalspension, visstidspension m.m. 702 813
Särskild avtals/ålderspension 2 763 2 844
Ålderspension 837
Efterlevandepension 71
Löneskatt 1 061 887
Summa avsatt till  pensioner 5 434 4 544

Antal visstidsförordnanden
Politiker 2 1
Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning 4 544 5 177
Nya förpliktelser under året 844 -22

- nyintjänand pension 464
- ränte- och basbeloppsuppräkning 70 51
- övrig post 774 -73
Årets utbetalningar -591 -487
Förändring av löneskatt 173 -124

Summa avsatt till pensioner 5 434 4 544

Aktualiseringsgrad 97% 97%
Överskottsmedel 1 351 0

Från och med 2015 har vi bokat upp en avsättning för de förtroen-
devalda som har ett nytt avtal från den 15 oktober 2014, OPF-KL.  
Avsättning för det äldre avtalet PBF har tagits upp under raden 
övrig post 2015. Avättningar enligt detta avtal har tidigare inte re-
dovisats.
För avtalen KAP-KL och AKAP-KL är årets ålderspensions-och 
indexeringspremier	 samt	 riskpremier	 inbetalda	 under	 året.	 Tida-
holms kommun har försäkrat bort efterlevandeskyddet samt för-
månsbestämd ålderspension för dessa avtal. 
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisnings-
principer se sid 76.

Not 17: Avsättning bidrag till 
statlig infrastruktur

2015 2014
Bidrag till statlig infrastruktur 6 000 6 000
Indexering 0% 0%
Summa 6 000 6 000

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 
medfinansieringsbeloppet	sker	till	och	med	utbetalningstidpunkten	
enligt	Trafikverkets	Infrastrukturindex	-	Investering	Väg.	År	2014	
ingen indexering.

Not 18: Lån i banker och kreditinstitut
2015 2014

Handelsbanken
Ingående skuld 3 806 4 228
Kortfristig del av lån -400 -400
Årets amortering -400 -422
Återstående långfristig del 3 006 3 406

Swedbank hypotek  
Ingående skuld 8 215 8 847
Kortfristig del av lån -632 -632
Årets amortering -632 -632
Återstående långfristig del 6 951 7 583

Kommuninvest  
Ingående skuld 134 091 143 030
Årets amortering -7 585 -8 939
Kortfristig del av lån -7 585 -7 585
Återstående långfristig del 118 921 126 506

Summa 128 878 137 495

Sammanställning lån i banker och kreditinstitut
2015 2014

Ingående skuld 146 112 156 105
Nyupptagna lån 0 0
Årets amortering -8 617 -9 993
Kortfristig del av lån -8 617 -8 617
Långfristig del av lån 128 878 137 495
Kortfristig	del	av	 lån	(nästa	års	amortering)	redovisas	 i	specifika-
tionen till not 20.

Not 19: Investeringsinkomster
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

2015 2014
Investeringsbidrag 2 059 401

återstående antal år (vägt snitt) 32 32
Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid 
som motsvarande tillgång har.
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Not 20: Kortfristiga skulder
2015 2014

Leverantörsskulder 26 925 24 541
Korta skulder kreditinstitut 8 617 8 617
Avräkning Avfallshantering Östra 
Skaraborg 5 501 5 510

Moms och punktskatter 1 180 1 458
Personalens källskatt och avgifter 18 102 16 630

källskatt 8 277 7 659
arbetsgivaravgifter 9 825 8 971

Övriga kortfristiga skulder 1 437 1 575
Skuld till VA-kollektivet 3 047 180
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 106 203 81 147

semesterlöneskuld 21 807 20 866
upplupna löner 197 1 717
upplupna soc avg på semlöne-
skuld och uppl löner 8 447 8 613

pensionskostnad individuell 17 681 16 931
sammandrag för prel F-skatt, 
se specifikation nedan 4 741 9 539

förutbetalada skatteintäkter 885 4 426
förutbetalat tillfälligt statsbidrag 25 518
upplupna räntekostnader 239 253
interimsskulder 25 920 18 063
förutbetalda hyror 768 739

Summa 171 012 139 658
Det tillfälliga statsbidraget på 25 518 tkr har periodiserats i sin hel-
het till år 2016.

Specifikation F-skatt
2015 2014

Uppl särsk löneskatt individuell del  3 768
Uppl särsk löneskatt på utbet pens.  1 496
Summa tax 14 0 5 264
Fastighetsskatt 348 348
Uppl särsk löneskatt individuell del 3 942 3 942
Uppl särsk löneskatt på utbet pens. 1 332 1 332
Uppl särsk löneskatt pensionsförs. 1 077 1 077
Inbetald preliminär F-skatt -6 538 -6 538
Summa tax 15 161 161
Fastighetsskatt 320  
Uppl särsk löneskatt individuell del 4 177 4 114
Uppl särsk löneskatt på utbet pens. 1 491  
Uppl särsk löneskatt pensionsfös 712  
Inbetald preliminär F-skatt -6 415  
Summa tax 16 285 4 114
Uppl särsk löneskatt individuell del 4 295  
Summa tax 17 4 295 0
Summa 4 741 9 539

Not 21: Justering övriga ej 
likviditetspåverkande poster

2015 2014
Försäljningspris avyttran 
anläggningstillgång -473 -30

Förändring lokal utvecklingsreserv, 
eget kapital -94  

Upplösning investeringbidrag -39 -12
Pensionsskuld förändrad avsättning 1 481 -146
Upplösning av bidrag till statlig infra-
struktur 400 400

Förändring kortfristig del av ny lå-
neskuld, se även not 14 0 23

VA - återförda investeringskostnader 18  
Summa 1 293 235

Not 22: Pensionsskuld
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna
Upparbetad skuld fr.o.m 1998 samt garanti- och visstidspensio-
ner redovisas som avsättning i balansräkningen. Individuell del 
som kommer att utbetalas under mars månad 2016 redovisas 
som kortfristig skuld. Beräknad löneskatt (24,26 %) ingår i 
beloppen. 
Pensionsskuld upparbetad före 1998 redovisas som ansvars-
förbindelse dvs. utanför balansräkningen. Uppgifterna om 
pensionsåtaganden baseras på beräkningar gjorda av KPA per 
2015-12-31.

2015 2014
Ingående ansvarsförbindelse 149 772 157 074
Aktualisering -176  
Ränteuppräkning 1 073 1 117
Basbeloppsuppräkning 1 787 317
Nyintjänande förtroendevalda 417  
Bromsen  -1 205
Övrig post 1 956 -2 571
Årets utbetalningar -5 556 -4 960
Summa pensionsförpliktelser 149 273 149 772
Löneskatt 36 214 36 335

Utgående ansvarsförbindelser 185 487 186 107

Aktualiseringsgrad 97% 97%
Från och med 2015 har ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande 
till förtroendevalda tagits upp enligt avtalet PBF. Ingående belopp 
redovisas under övrig post.
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Not 23: 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 280 
kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbin-
delser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-misk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stor-
leken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
med-lemskommunernas respektive insatskapital i Kommu-nin-
vest ekonomisk förening.

Vid	en	uppskattning	av	den	finansiella	effekten	av	Tidaholms	
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 325,6 miljarder kronor och totala 
tillgångar till 319,6 miljarder kronor. Kommunens andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 333,8 miljoner kronor och ande-
len av de totala tillgångarna uppgick till 328,1 miljoner kronor.

Not 24: Borgen och andra förpliktelser
2015 2014

Tidaholms	Bostads	AB 59 963 61 159
Tidaholms	Energi	AB 277 527 255 536
Borgen för föreningar 2 701 2 912
Bösab (Bredband Östra Skaraborg) 500 500
Egna hem, 
40% kommunal garanti 180 216

Övriga 49 50
Summa 340 920 320 373
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Driftsredovisning 2015
Ing. 

saldo
Kostnad Intäkt Summa

avvik. Korr. Utg. 
saldoBokfört Budget Avvik. Bokfört Budget Avvik.

Nämnder
Kommunstyrelse 10 114 68 423 63 429 -4 994 8 003 3 673 4 330 -664 5 411 14 861

Politik 10 114 4 657 4 511 -146 60 -60 -206 3 886 13 794

Kommunövergripande

  Pensioner 8 421 5 317 -3 104 81 81 -3 023 3 023

  Oförutsedda behov 1 275 1 275 1 275 -1 275

Extern verksamhet 27 529 25 108 -2 421 2 952 1 114 1 838 -583 698 115

Intern verksamhet 27 816 27 218 -598 4 970 2 499 2 471 1 873 -921 952

Buffert 6 990 6 990 6 990 6 990

Gemensam lönepott 16 690 530 530 530 17 220

Adm Tidaholm-Hökensås 
Semesterby 39 -39 39 39

Kultur o fritid 1 283 22 073 20 943 -1 130 5 299 4 465 834 -296 987

Barn o utbildning -1 709 298 581 290 728 -7 853 72 370 58 510 13 860 6 007 4 298

Miljö o bygg 5 212 6 445 6 809 364 1 467 1 477 -10 354 5 566

Social o omvårdnad 314 125 300 249 -13 876 86 234 62 753 23 481 9 605 -3 960 5 645

Nämnd 983 1 095 112 112 -112

Omvårdnadsförvaltningen 248 784 250 125 1 341 51 337 52 998 -1 661 -320 320

Socialförvaltningen 36 868 39 742 2 874 2 356 468 1 888 4 762 -4 168 594

Migration 27 490 9 287 -18 203 32 541 9 287 23 254 5 051 5 051

Tekniska 928 105 436 103 946 -1 490 56 113 52 820 3 293 1 803 -1 451 1 280

Tekn.kont,	fastigh,	gata	och	
park -1 148 97 847 94 493 -3 354 50 545 46 267 4 278 924 -224

Skadereglering 2 076 972 400 -572 -572 1 504

Bruket (IAC) 6 617 9 053 2 436 5 568 6 553 -985 1 451 -1 451

Summa nämnder 32 518 815 122 793 624 -21 498 229 525 183 698 45 788 24 329 0 56 847

Finansiering
Förskott kommunalskatt 641 336 643 614 -2 278 -2 278

Slutavräkning kommunalskatt -430 2 045 -2 475 -2 475

Ränta 2 090 2 268 178 802 839 -37 141

PO-Differens -5 482 -3 000 2 482 2 482

Reavinster/Reaförlust 473 473 473

Medfinansiering	E20 400 524 124 124

Upplösning investeringsbidrag 39 39 39

Avskrivningar 30 653 31 099 446 446

Summa finansiering 27 661 30 891 3 230 642 220 646 498 -4 278 -1 048

Totalt före 
jämförelsestörande poster 32 518 842 783 824 515 -18 268 871 745 830 196 41 549 23 281

Jämförelsestörande 
kostnader o intäkter
Återbet sjukförsäkrings-
avgift 2004 5 759 5 759 5 759

5 759 5 759 5 759

Totalt 32 518 842 783 824 515 -18 268 877 504 830 196 47 308 29 040

Taxefinansierat
VA

Renhållning 1 606

Totalt inkl taxefinansierat 30 646
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Projekt Tekniska nämnden (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 
2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Inventarier  

Inventarier	Tekniskt	kontor 61 100 100 39 39

Gata/Park maskiner o fordon 1 034 500 500 1 000 -34 -34

Städutrustning 50 50 50 50

Fordon fastighetsenheten 26 300 -74 227 201 201

Lekutrustning verksamhetslokaler 124 125 125 1 1

Fastighet   

Skolor

Forsenskolan - nybyggnad 258 1 000 1 000 742 400 342

Rudbeck Smedjegatan - utsug 400 400 400 300 100

Kulturskolan,	flytt 1 394 2 725 -1 509 1 216 -178 -178

Rudbeck	Smedjeg	11,	ombyggnad	Sfi 2 467 0 -2 467 -2 467

Kungsbroskolan, rivning 48 0 -48 -48

Förskolor

Björnen- Fjärrvärme och renovering 
samt tillbyggnad 2 avd 10 271 8 500 804 9 304 -967 -967

Hellidsområdet - Ny förskola 5 avdelningar, 
projektering 606 -144 -144 -750 -750

Hellidsområdet - Ny förskola 5 avdelningar, 
byggnation 9 103 15 000 15 000 5 897 5 147 750

Äldreomsorg

Solvik - nytt fastighetsnät, data 50 20 20 -30 -30

Övriga fastigheter

Saneringsfastigheter - rivning 16 96 96 80 80

Barnens Hus - nytt tak 758 499 499 -259 -259

Bruket, förbättringsåtg 20 år 636 0 -636 -636

Bruket, fastighetskomp 10 år 792 0 -792 -792

Bruket, hyresgästanpassn 5 år 0 0

Fastighet - handikappanpassn 134 134 134 134

Planerat fastighetsunderhåll 4 386 4 038 4 038 -348 -348

Laddningsstation, elfordon 62 40 40 -22 -22

Ombyggnad stadshus, reception mm 81 0 -81 -81

Parker

Lekplatser, inventarier 205 200 200 -5 -5

Campingen, brygga och åtgärder strand 15 100 100 85 85

Bruksvilleparken/Parker - div åtg, utbyte träd, 
förbättringar 161 133 133 -28 -28

Friluftsbad, byte bryggor mm 200 200 200 0

Tidan	-	Belysning 204 0 -204 -200 -4

Äventyrsbana, Stallängsskogen -24 60 60 84 84

Parker, div åtgärder, utbyte träd och förbättringar 320 320 320 320

Gator och trafikbelysning

Toppbeläggningar 995 1 000 1 000 5 5

Broar, renovering 1 688 500 500 -1 188 -1 188

Trafikbelysning,	förnyelse	och	modernisering 190 200 200 10 10

Ny matarled - Marbodal 97 6 634 6 634 6 537 6 537

GC-väg	samt	trafikreglering	enl	program 1 980 2 000 -273 1 728 -253 -123

 - Statsbidrag -1 130 -1 000 -1 000 130

Expl nytt område 321 321 321 321

Exploatering S Helliden etapp 3 500 500 500 500

Industrigata och vändplan Järnvägsgatan 256 400 400 144 144

Summa teknisk nämnd 37 009 34 898 9 502 44 400 7 391 14 253 -4 456 -2 406
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Projekt Kommunstyrelsen (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Källrapportering omv 127 127 127 127

IKT-Plan 1 215 1 200 1 200 -15 -15

Div fastighetsregleringar 60 -60 -60

Id- och accessprojekt 50 0 -50 -50

Ny server och lagringsmiljö 985 790 790 -196 -196

Digitala informationstavlor infart 1 037 1 056 1 056 19 19

Trådlösa	nät 259 250 250 -9 -9

Datalicenser 303 300 300 -3 -3

Läsplattor politiker 297 350 350 53 53

Summa kommunstyrelse 4 206 1 750 2 323 4 073 -133 19 -9 -143

Projekt Social- och omvårdnadsnämnd (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Äldreomsorg, inventarier 120 280 280 160 127 33

Inventarier, Nya LSS-boendet 54 54 54 54

Inventarier, Gnistan 50 17 17 -33 -33

Summa social- och omvårdsnadnämnd 170 0 350 350 181 181 0 0

Projekt Kultur- och fritidsnämnd (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Museum inventarier och utrustning 27 0 -27 -27

Inventarier Kultur- o fritidsnämnd 171 250 29 279 108 81 27

Biblioteket inventarier 32 32 32 32

Summa kultur- och fritidsnämnd 198 250 61 311 113 113 0 0

Projekt Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Inventarier Kulturskolan 82 70 18 88 6 6

Inventarier	CRT 25 25 50 50 50

Inventarier	Treklöverns	skolområde 129 235 235 106 106

Inventarier Rudbecksgymnasiet 128 154 12 166 38 13

Inventarier Kompetenscenter 125 0 -125 -100

Inventarier Forsen skolområde 163 180 30 210 47 47

Inventarier Hökensås skolområde 260 336 79 415 155 155

Summa barn- och utbildningsnämnd 886 1 000 164 1 164 278 378 0 -100

Totalt: Skattefinansierade projekt  (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Summa skattefinansierat 42 469 37 898 12 400 50 298 7 829 14 943 -4 465 -2 649

INVESTERINGSREDOVISNING
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Projekt Vatten och avloppsverket (tkr, affärsdrivande verk)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Kväverening AVR 7 725 2 500 2 131 4 631 -3 095 -3 095

Gälleberg AVR 300 300 300 300

Reservvattentäkt 9 2 500 -199 2 301 2 291 2 291

Summa VA-verk 7 735 5 000 2 231 7 231 -503 2 591 -3 095 0

Projekt Renhållningsenhet (tkr, affärsdrivande verk)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Inköp av sopkärl 180 200 200 20 20

Sluttäckning deponin 179 500 1 403 1 903 1 724 1 724

Summa renhållningsenhet 359 700 1 403 2 103 1 744 1 724 0 20

INVESTERINGSREDOVISNING
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Totalt: Projekt kommunen (tkr)

Bokfört 
2015

Budget 
 2015

Tilläggs- 
anslag o 
ombudg

Summa 
budget 

2015

Avvikelse 
Budget /
Bokfört

Ombud-
getering

Täckning 
anslag

Överskott/
Underskott

Teknisk	nämnd 37 009 34 898 9 502 44 400 7 391 14 253 -4 456 -2 406

Kommunstyrelsen 4 206 1 750 2 323 4 073 -133 19 -9 -143

Barn- och utbildningsnämnd 886 1 000 164 1 164 278 378 0 -100

Kultur- och fritidsnämnd 198 250 61 311 113 113 0 0

Social- och omvårdnadsnämnd 170 0 350 350 181 181 0 0

Skattefinansierad verksamhet 42 469 37 898 12 400 50 298 7 829 14 943 -4 465 -2 649

VA-verk 7 735 5 000 2 231 7 231 -503 2 591 -3 095 0

Renhållningsenhet 359 700 1 403 2 103 1 744 1 724 0 20

Totalt kommunen 50 563 43 598 16 034 59 632 9 069 19 258 -7 560 -2 629

INVESTERINGSREDOVISNING
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Upplysningar om redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning 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 exkluderats i respektive post i resul-
taträkningen.	Beloppen	har	specificerats	i	not	4.

Tillämpade principer
Tidaholms	kommun	följer	den	kommunala	redovisningslagen	på	alla	punkter	utom	
vad som anges i lagens 2 kap 7§. I denna paragraf föreskrivs en dokumentation 
av	redovisningssystemet.	Planer	finns	på	att	ta	fram	en	dokumentation	under	de	
närmaste åren.

Löner och övriga förmåner
Löner och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. Kända avgångs-
vederlag har bokats upp under året.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet ef-
ter avdrag för verkställda avskrivningar. Kommunen arbetar för närvarande med 
upprättande av ett nytt anläggningsregister. När detta är klart räknar vi med att fullt 
ut kunna tillgodose de krav beträffande redovisning av anläggningstillgångarna 
som framgår av Rkr nr 11.4. 

Lånekostnader
Under 2015 har inga räntor aktiverats.

Statsbidrag
Det	tillfälliga	statsbidraget	som	kommunen	erhållit	med	anledning	av	flyktingsitua-
tionsen har periodiserats i sin helhet till år 2016 (25 518 tkr).

Principförändringar gällande redovisning av statsbidrag från Migrationsverket har 
gjorts under 2015. Prestationsbaserade statsbidrag redovisas på respektive år och 
schablonbaserade medel kan disponeras över två år plus utbetalningsåret.

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	grän-
sen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 prisbasbelopp. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter ska enligt Rkr 18.1 redovisas som en skuld och intäktsföras i 
takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. 
Tidaholms	kommun	tillämpar	ännu	inte	denna	rekommendation	utan	redovisar	an-
slutningsavgiften som en intäkt. 

Avskrivningar
Planenliga avskrivningar beräknas på objektens anskaffningsvärden. Avskrivning-
ar sker linjärt, det vill säga med belopp som är lika stora under objektets beräkna-
de livslängd. Avskrivningen påbörjas när anläggningen tas i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 5, 10, 20, 33, 50 år. På 
anläggningstillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid 
inga avskrivningar.

Enligt Rkr 11.4 rekommenderas tillämpning av komponentavskrivning om det för-
väntas vara en väsentlig skillnad i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs 
betydande	komponenter,	tillgången	ska	då	delas	upp	på	dessa	komponenter.	Ti-
daholms kommun har tillämpat komponentavskrivning på nyanskaffade större 
objekt.	De	äldre	objekten	är	dock	ej	ännu	anpassade.	Dotterbolaget	TEAB	
har	 infört	 komponentavskrivning.	TBAB	 tillämpar	 för	 närvarande	 regel-
verket K2.

Leasing
De leasingavtal som kommunen har är av obetydligt värde och be-
traktas därför som operationella enligt rekommendationen i Rkr 
13.2. Operationella leasingavtal överstigande tre års livslängd 
finns	inte,	varför	upplysning	om	dessa	inte	har	lämnats.	Dotterbo-
laget	TEAB	redovisar	 leasingen	av	värmepannan	som	finansiell	
leasing vilket harmoniserar med rekommendationen från Rkr.

Pensioner 
Från och med 2015 har förpliktelser för pensionsåtagande till för-
troendevalda tagits upp enligt de två avtalen OPF-KL och PBF. 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för an-ställda i kommunen och 
förtroendevalda enligt PBF är beräknade enligt RIPS07. Pensionså-
taganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redo-
visas enligt BFN K3.

OPF-KL har beräknats med 4,5 % av den förtroendevaldas årsarvode, samman-
trädesersättningar samt andra i det pensionsgrundade uppdraget utgivna kontanta 
ersättningar, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 % på de delar 
av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. 

VA-Verksamhet
I enlighet med VA-lag redovisas årets överskott eller underskott som skuld eller 
fordran till VA-kollektiv.
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Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår bolag och kommunalförbund där kommunen 
har	minst	20	%	inflytande	i.	Undantaget	är	Stiftelsen	Tidaholm-Hökensås	semes-
terby som från och med i år inte ingår eftersom omsättningen och omslutningen är 
mindre än 5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunkoncer-
nens medlemmar och ägarandelar framgår på sidan 40.

De kommunala bolagen tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd för att upp-
rätta	årsredovisning	(K2	resp	K3	för	TBAB	och	TEAB).	I	den	sammanställda	redo-
visningen har inte beaktats att kommunen och bolagen har olika redovisningsprin-
ciper. 

Internredovisning
Balansräkningsenheter
Kommunfullmäktige beslöt att från och med 1996 skall kommunens verksamhet 
uppdelas	i	en	skattefinansierad	del	samt	i	de	affärsdrivande	verksamheterna.	De	
affärsdrivande verksamheterna: VA-verk och Renhållningsverk redovisas särskilt 
i så kallad balansräkningsenheter. I kommunens ekonomisystem behandlas de 
olika redovisningsenheterna som skilda företag och med en egen kassa i kommu-
nens koncernkonto.

Internränta
Internränta har beräknats på anläggningstillgångarnas bokförda värde med en 
räntesats på 2,5 %. 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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LÄSANVISNINGAR

Läsanvisningar
Budget / Budgetuppföljning / Budgetutfall
Kommunen ska varje år enligt kommunallagen upprätta en budget för näst-
kommande	kalenderår.	Budgeten	är	 en	ekonomisk	och	 finansiell	 plan.	 I	
budgeten anvisas hur mycket pengar som beräknas användas till olika 
verksamheter genom beviljade anslag. Under året är kommunen skyl-
dig att föra räkenskaper och vid årets slut avsluta dessa i ett bokslut. 
I bokslutet görs jämförelser mellan bokföring och budget. Denna 
jämförelse görs på många olika nivåer och kallas budgetutfall. Ett 
positivt utfall kallas överskott och ett negativt underskott.

Kommunens budget delas upp i driftbudget och investeringsbud-
get. På driftbudgeten redovisas kostnaderna och intäkterna för 
den löpande verksamheten. På investeringsbudgeten redovisas 
investeringsverksamheten och redovisningen sker enligt kass-
aprincipen; utgifter och inkomster bokförs det år när betalningen 
sker.

Årsredovisning
I	 årsredovisningen	 redovisas	 kommunens	 finansiella	 utveckling	 med	
hjälp	 av	 tre	 redovisningsmodeller	 -	 resultaträkning,	 kassaflödesrapport	
och balansräkning. 

Resultaträkningen återger hur förändringen av kommunens eget kapital fram-
kommit. Denna förändring kan även erhållas genom att jämföra eget kapital i de 
två	senaste	årens	balansräkningar.	I	resultaträkningen	och	kassaflödesrapporten	
ingår utgiftsposter och inkomstposter mellan nämnderna. För att få fram omslut-
ningen måste sådana interna poster exkluderas.

Kassaflödesrapport visar hur driftverksamheten, investeringsverksamheten och 
låneverksamheten bidragit till den uppkomna förändringen av rörelsekapitalet.

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	omsättnings-	och	
anläggningstillgångar. De senare är tillgångar med längre varaktighet till exempel 
byggnader, fordon och likande, medan de förra är kontanter och/eller tillgångar 
som på relativt kort tid kan omvandlas till kontanter. Finansiering av tillgångar sker 
med eget kapital och/eller med lång- respektive kortfristiga skulder. 

Likviditet - betalningsförmågan på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).
Soliditet - andelen eget kapital av de totala tillgångarna (graden av egna finansie-
rade tillgångar).
Internränta - kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och om-
sättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss tid.
Avskrivningar - planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.
Periodisering - fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder 
till vilka de hör.
Skatteunderlag - totalt kommunalt beskattningsbar inkomst för samtliga skattskyl-
diga i kommunen (framkommer vid inkomsttaxeringen).
Skattekraft - skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets ut-
gång (den kommunalt beskattningsbara inkomsten per invånare).












